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SAMMANFATTNING
I dagens samhälle är det av stor vikt att kunna läsa och skriva. Läroplanen säger att vi som
lärare ansvarar för att varje elev efter utgången grundskola ska behärska det svenska språket.
Vi ska enligt skollagen ge extra stöd till de elever som behöver det. Trots detta är det varje år
många som slutar grundskolan utan godkända betyg i svenska. Det är ett allvarligt problem
och jag tror att det till viss del handlar om att många som arbetar inom skolan inte har
tillräckligt stor kännedom om vad läs- och skrivsvårigheter är.

Det här examensarbetet handlar om vad läs- och skrivsvårigheter är och hur vi som arbetar i
skolan kan hjälpa de elever som har problemet. Som en bakgrund besvaras frågor kring
definition av läs- och skrivsvårigheter, vilka orsaker som kan finnas, vad som kännetecknar
läs- och skrivsvårigheter och hur de upptäcks. Eftersom mitt huvudsyfte med arbetet är att ta
reda på hur man kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter upptar en stor del av
arbetet just frågor kring detta. Arbetet belyser här olika sätt att hantera elever med läs- och
skrivsvårigheter. Det visar också på hur man i skolan kan underlätta för dessa elever och vad
man kan göra för att hjälpa dem i den vanliga klassrumssituationen. I arbetet finns många
konkreta förslag på arbetssätt och också på olika typer av hjälpmaterial. Jag har i min
undersökning utgått från litteraturstudier, men även gjort intervjuer med vanliga lärare. 
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1. BAKGRUND

Vad som har varit kommer att vara,
vad som har skett skall ske igen.

Det finns ingenting nytt under solen.
Säger man om något:

"Det här är nytt!"
så har det ändå funnits före oss,

alltsedan urminnes tid.

            Bibel 2000, Pred. 1:9-10

Nej, ingenting är nytt under solen - läs- och skrivsvårigheter är inget nytt fenomen. Det har
funnits länge - förmodligen i alla tider som människan har varit skrivande - men under senare
tid har problemet uppmärksammats alltmer av både forskare och media.

Att kunna läsa och skriva – att ha tillgång till ett språk – är en viktig del i våra liv idag. Med
språkets hjälp skaffar vi oss nya kunskaper och vi ges möjlighet att förmedla oss med
varandra. Att behärska ett språk ger en människa identitet och en möjlighet till att utvecklas.

Kraven på att kunna läsa och skriva blir också allt större i vårt samhälle och befolkningen
förväntas alltså vara läs- och skrivkunnig. Tyvärr kan inte alla läsa och skriva på ett
tillfredställande sätt. Enligt Nationalencyklopedin har 5-10% av en population problem av
dyslektisk karaktär. De personer som har brister i sin förmåga att läsa och skriva får
svårigheter att klara av arbetet i skolan. Därmed ökar också risken att deras framtida
yrkesverksamhet påverkas negativt då bland annat möjligheterna till fortsatt utbildning kan
tänkas bli mindre. 

Skollagen (kap. 1, §2) säger att hänsyn skall tas till elever med behov av särskilt stöd. Lpo 94
säger att skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola ska behärska det
svenska språket. Vidare ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov. Som lärare är det därför min skyldighet att hjälpa och underlätta för elever med läs-
och skrivsvårigheter och det är också min och mina kollegors uppgift att upptäcka dessa barn.
En temakurs om läs- och skrivsvårigheter som jag läste under min lärarutbildning gav mig lite
kött på benen inom ämnet, men jag känner att jag har mycket kvar att lära. Då jag vet att jag
kommer stöta på elever med dessa problem känns det mycket angeläget att utveckla och
fördjupa mina kunskaper inom området.

Jag tror också att det är av stor vikt att man som lärare förvärvar kunskaper om läs- och
skrivsvårigheter och hur man kan arbeta med elever som har dessa problem. Skolan får idag
dra ner alltmer på sina resurser och då finns säkerligen risken att många speciallärare
försvinner. Då måste man som lärare försöka hitta lösningar för de elever som har problem av
ett eller annat slag. En annan anledning till att jag tycker att alla lärare ska känna till så
mycket som möjligt om läs- och skrivsvårigheter är att det är vi som träffar eleverna varje
dag. Vi borde ha den största chansen att upptäcka de elever som har problem.
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2. SYFTE
Anledningen till att jag vill skriva mitt examensarbete om läs- och skrivsvårigheter är att jag
vill få en ökad kunskap inom ämnesområdet, eftersom jag anser att det är varje lärares
skyldighet att känna till detta. Därför vill jag veta så mycket som möjligt för att på bästa sätt
kunna möta de elever som har svårigheter att läsa och skriva. 

Huvudsyftet med mitt arbete är att ta reda på vad man som vanlig lärare kan göra för att
underlätta för elever som har läs- och skrivsvårigheter samt hur man kan agera när man möter
dessa elever i klassrummet. För att få en bra bakgrund till detta vill jag också få svar på frågor
kring vad läs- och skrivsvårigheter innebär.

3. FRÅGESTÄLLNINGAR

För att nå mitt syfte vill jag söka svar på följande frågor:

1. Vad är läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi?
2. Hur yttrar sig läs- och skrivsvårigheter och hur kan de upptäckas?
3. Vilka orsaker kan finnas till läs- och skrivsvårigheter?
4. Vad kan man i skolan göra för att förebygga och underlätta för elever med läs- och

skrivsvårigheter?

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE
För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en litteraturstudie och två
intervjuer med vanliga lärare.

4.1 Litteratur

Att göra en litteraturstudie om läs- och skrivsvårigheter tyckte jag var nödvändigt därför att
jag inte ansåg mig ha tillräckligt stora kunskaper inom ämnet. Ett av mina syften var ju också
att öka denna kunskap.

Forskningen går hela tiden framåt och jag tycker mig kunna se och förstå att läs- och
skrivsvårigheter är något som forskare fokuserar alltmer på. Därför har jag till största delen
valt att försöka använda mig av litteratur från senare delen av 90-talet. Medvetet har jag läst
böcker av flera olika forskare och andra författare insatta i ämnet, för att få ett så brett
perspektiv som möjligt på läs- och skrivsvårigheter. I min litteraturgenomgång har jag endast
sökt svar på mina frågeställningar och har därför förmodligen sållat bort en hel del intressant
information. Jag har dock ansett det vara nödvändigt för att kunna begränsa mitt arbete. 
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4.2 Intervjuer

Syftet med intervjuerna var att se om de pedagogiska åtgärder som föreslås i litteraturstudien
är i användande ute på skolorna. Jag ville även ha en möjlighet att få nya förslag på åtgärder
och hjälpmedel. Vid intervjuerna lade jag tyngdpunkten på hur man i skolan, elevens
arbetsplats, kan agera och hjälpa den som har läs- och skrivsvårigheter och även något om hur
man kan försöka förebygga problemen. Frågor som jag utgick från vid intervjuerna:

1. Vad kan man göra i förebyggande syfte?
2. Hur upptäcker man att en elev har läs- och skrivsvårigheter?
3. Hur går man tillväga när läs- och skrivsvårigheter har upptäckts?
4. Vad kan man i skolan göra för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Använder du några speciella hjälpmedel?

Jag intervjuade två personer, båda verksamma i år 4-6. Den ena, lärare Anna, känner jag
personligen och den andra, lärare Bodil, känner jag igen till namn och utseende. Då jag ville
informera mig om lärarnas egna erfarenheter och tankar kring läs- och skrivsvårigheter, valde
jag att göra kvalitativa intervjuer. En kvalitativ forskningsintervju beskriver bland annat en
respondents uppfattning om det ämne som föranlett intervjun (Kvale, 1997). Intervjuerna
genomfördes på ett relativt informellt, men ändå strukturerat, sätt. Båda lärarna visste i förväg
ungefär vad jag ville fråga om och vid tillfället för intervjuerna fick de också frågorna framför
sig. Lärare Anna berättade därefter hur hon arbetar och vad man gör i den enhet hon jobbar i.
Intervjun genomfördes inte fråga för fråga utan den blev mer som ett samtal, där jag dock fick
svar på de frågeställningar jag hade. Jag håller med Bell (2000) att man måste låta
svarspersonen också prata om det som är viktigt för denne och inte bara om det som är viktigt
för mig. Därför tycker jag att det är lättare att vid en intervju föra en dialog än att strikt hålla
sig till de frågor man har. Frågorna utgör dock en grund och är till stor hjälp vid
sammanställningen av intervjun. Intervjun med lärare Bodil genomfördes fråga för fråga och
hon var något mer kortfattad i sina svar än lärare Anna, men jag tycker ändå att jag fick svar
på mina frågor och en del nya förslag på hur man kan underlätta för svaga elever.

Under det att intervjuerna, eller samtalen, pågick förde jag anteckningar. Krag Jacobsen
(1993) menar att det går alldeles utmärkt att bara anteckna vid en intervju. Använder man sig
av bandspelare är det lätt att man slappnar av för mycket och inte hänger med. Om man
antecknar, är man tvingad att lyssna. Anteckningarna sammanställde jag sedan till en löpande
text med svar under respektive fråga. Texten fick respektive lärare läsa igenom för att
kontrollera att jag inte missuppfattat något.

Min första respondent, Anna, är en 41-årig kvinna, utbildad till mellanstadielärare, som har
varit verksam i 14 år. Hon har ingen speciell utbildning vad gäller läs- och skrivsvårigheter,
men har gått en 3-dagars kurs i Uppsala med bl a Jan Alm, Sigrid Madison och dr Chasty,
som då var EU-samordnare för frågor kring läs- och skrivsvårigheter. Kursen behandlade
dessa frågor. I övrigt har Anna skaffat sig kunskaper inom ämnet genom att läsa mycket
litteratur. Min andra intervju gjorde jag med en 54-årig kvinna, Bodil, också hon utbildad
mellanstadielärare, som varit verksam i 25 år. Inte heller hon har någon särskild utbildning
inom specialpedagogik eller läs- och skrivsvårigheter. Hon har gått en 5-poängskurs om
elever med särskilda behov och har också varit på föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter.
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5. LITTERATURGENOMGÅNG

5.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter?

5.1.1 Definitioner av läs- och skrivsvårigheter

Enligt Anne-Lise Rygvold kan läs- och skrivsvårigheter användas som beteckning på att en
elev av någon anledning inte klarar av skriftspråket som förväntat, sett utifrån ålder och/eller
årskurs som eleven går i. Svårigheterna har ofta samband med mer övergripande svårigheter,
språkliga problem eller faktorer såsom syn- och hörselproblem. Eleven har därför ofta svårt
även i andra ämnen (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Svårigheter i läsning och skrivning kan grunda sig på olika orsaker i omgivning och miljö.
Det kan exempelvis bero på bristfällig undervisning beroende på lärarens oskicklighet
och/eller elevens frånvaro från lektionerna, svag intelligens eller problem med hörsel eller syn
(Stadler, 1994). Emotionella svårigheter kan också skapa problem vid inlärning, likaså kan
olyckor som lett till hjärnskador försämra läs- och skrivförmågan (Ericson, red., 1999). En
person kan alltså ha läs- och skrivsvårigheter utan att för den sakens skull ha dyslexi. En
person som har dyslexi har dock alltid läs- och skrivsvårigheter (Stadler, 1994). 

Lundgren & Ohlis (1995) menar att läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som
medför att personen har svårare än normalt att hantera ord och bokstäver. Detta har inget med
intelligensen att göra. Hanö (1998) är också av den uppfattningen. Han menar att en person
med läs- och skrivsvårigheter stavar betydligt sämre och läser betydligt långsammare än vad
han eller hon borde göra om man ser utifrån den allmänna begåvningsnivån hos personen.

Handikapporganisationen FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och
Skrivsvårigheter) särskiljer inte längre läs- och skrivsvårigheter och dyslexi utan använder
sedan 1997 denna definition:

”Läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som yttrar sig som bristande
förmåga att använda skriven text och/eller att skriva text för att kunna fungera i
samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer; att kunna tillgodose sina behov
och personliga mål; att öka sina kunskaper och utvecklas i enlighet med sina
förutsättningar.” (SOU 1997:108)

FMLS definition säger att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är en funktionsnedsättning
och ett handikapp.

5.1.2 Definitioner av dyslexi

Ordet dyslexi (även kallat specifika läs- och skrivsvårigheter) härstammar från det grekiska
ordet "dyslexia". "Dys" betyder svår och "lexis" betyder tal, ord (Madison & Johansson, 
1998). I översättning betyder alltså dyslexi svårigheter med ord.
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Enligt Sigrid Madison är det omöjligt att ge en entydig definition av dyslexi eftersom det
finns så många olika svårigheter hos de personer som drabbas (Madison & Johansson, 1998).
Trots detta är det flera forskare som har försökt att finna en definition av problemet. 

De allra flesta dyslexiforskare är enade om att dyslexi har sin grund i en svaghet i en eller
flera kopplingsstationer i hjärnan som har betydelse för läsning och skrivning (Gillberg &
Ödman, 1994).

En definition som anses vara allmänt accepterad är:

"Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja
skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som
svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen
kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går
som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund.
Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter
hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer
grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på
detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. " (Høien & Lundberg, 1999)

Förkortat lyder denna definition: 

"…dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en
svaghet i det fonologiska systemet." (Høien & Lundberg, 1999)

Den störning som nämns i definitionen gör att man vid läsning får svårt att uppnå en
automatiserad ordavkodning. Man får även stora problem med stavningen. Ovanstående
definition medger att problemet inte har något med intelligens att göra, utan man kan finna
personer med dyslexi på alla intelligensnivåer (Høien & Lundberg, 1999).

Mats Myrberg, professor vid Stockholms universitet, ansluter också, liksom de allra flesta
aktuella dyslexiforskare, till dem som anser att intelligens och dyslexi eller läs- och
skrivsvårigheter inte har med varandra att göra. Han pekar liksom Høien & Lundberg på
problem med avkodning och brister i den fonologiska förmågan:

”Dyslexi framträder som primära problem med ordavkodning som har sin grund i
bristande fonologisk förmåga.” (SOU 1997:108)

En annan definition, som ges av The Dyslexia Institute, är att dyslexi är en specifik
inlärningssvårighet som hindrar att man lär sig att läsa och skriva ordentligt. Svårigheten att ta
tillvara verbala signaler i minnet är neurologiskt betingat och tros vara ärftligt. Andra
symboliska system, exempelvis matematik, kan också påverkas (Ericson, red., 1999).

National Institutes of Health I USA antog 1994 följande definition, en definition som även
The Orton Dyslexia Society, en av de största och viktigaste dyslexiorganisationerna i världen,
använder:

Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific, language-based
disorder of constitutional origin characterized by difficulties in single word decoding,
usually reflecting insufficient phonological abilities.” (Høien & Lundberg, 1999)
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5.1.2.1 Auditiv/fonologisk dyslexi

Personer med auditiv dyslexi har många gånger en försenad språkutveckling både vad gäller
läsning och skrivning. De uppvisar en svaghet i den auditiva diskriminerings- och
memoreringsförmågan och har problem att skilja mellan fonem som är ljudbesläktade,
exempelvis b-p, d-t, k-g och v-f. Ett annat symptom är svårigheterna med ljudbindning och
sekvensering (Høien & Lundberg, 1999).

Något som också är kännetecknande för personer med auditiv dyslexi är att de inte vet hur
ordet uttalas (Hanö, 1998). Ofta gissar de sig fram i läsningen och utgår då från ordets
visuella bild (Høien & Lundberg, 1999).

Vid diktamen har de auditiva dyslektikerna svårt att komma ihåg de ljud som ingår i ordet och
i vilken ordning de egentligen kommer (Hanö, 1998).

Om eleverna får använda ljudningsmetoden vid sin läsinlärning tvingas de läsa fonologiskt.
Auditiva dyslektiker är då lätta att upptäcka (Høien & Lundberg, 1999). 

Typiska kännetecken för en auditiv dyslektiker är:
- försenad talutveckling
- svagt auditivt minne
- svag auditiv urskiljningsförmåga
- artikulationsproblem
- svagt ordförråd
- hämmad begreppsutveckling 
- fel uttalde ord och stavfel
- svag känsla för språkets rytm (Madison, 1992).

5.1.2.2 Visuell dyslexi

Visuella dyslektiker har svårigheter med helordsläsning och måste ljuda sig fram genom
orden och texten. Också efter lång tids erfarenhet av läsning är det svårt för dessa dyslektiker
att kunna se de allra vanligaste orden som visuella gestalter (Høien & Lundberg, 1999).

Typiskt för personer med visuell dyslexi är att de stavar ljudenligt, t ex skriver de sova som
såva. Stumma bokstäver utelämnas ofta, exempelvis skrivs vad som va (Høien & Lundberg,
1999). Kännetecknande är också att bokstäver och stavelser läses i omkastad ordning,
bibliotek kan läsas som bibloitek. Ett fonetiskt skrivsätt kan också vara ett tecken på visuell
dyslexi. Ljudet uppfattas korrekt, men stavningen blir fel, precis – presis (Madison, 1992).

Typiska kännetecken för en visuell dyslektiker är:
- förväxling av bokstäver (b-d) och spegelvändning av siffror
- reversaler, träd - tärd
- svårigheter med formler, algebra
- fonetiskt skrivsätt, hjärna – järna
- svårigheter med sammansatta ord och stavelsegränser
- låg läshastighet
- fel på småord – ändelser (Madison, 1992).
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5.2 Hur yttrar sig läs- och skrivsvårigheter?

Om en elev med läs- och skrivsvårigheter får sina problem uppmärksammade tidigt och
därmed också får hjälp med åtgärder, har att göra med flera faktorer. Bl a hänger det ihop
med:
1. Graden på läs- och skrivsvårigheterna.
2. Elevens allmänna begåvningsnivå.
3. Förekomsten av psykiatriska problem.
4. Familjens förhållningssätt till läs- och skrivsvårigheter, om de exempelvis har erfarenhet

av läs- och skrivsvårigheter eller inte.
5. Skolans förhållningssätt, om man på skolan har kännedom och kunskap om vad läs- och

skrivsvårigheter är (Gillberg & Ödman, 1994).

Det beror alltså mycket på omgivningens attityd till läs- och skrivsvårigheter om man ska
upptäcka en elev som har problem. Vissa drag är dock utmärkande för dessa elever och de
presenteras nedan.

5.2.1 Avkodningssvårigheter

Vid avkodning använder man sig i huvudsak av två strategier. Vid den fonologiska strategin
utgår man från mindre delar av ett ord, såsom enskilda bokstäver eller stavelser, som efter
fonologisk omkodning sätts samman till en fonologisk helhet. Använder man den ortografiska
strategin går man direkt från ordets utseende till dess betydelse. Enligt Høien & Lundberg
(1999) kan man påvisa att någon eller båda av dessa strategier inte riktigt fungerar som de ska
vid svåra läs- och skrivsvårigheter. En naturlig konsekvens av avkodningssvårigheter är att
läsaren får problem med läsförståelsen. All energi går åt till att avkoda orden och det finns
inga krafter kvar för förståelsen av det lästa. Det är viktigt att upptäcka den onda cirkeln som
dessa elever lätt hamnar i. Eftersom de tycker att läsning är något svårt och jobbigt så
undviker de det. Detta leder i sin tur till att de får alldeles för lite lästräning.

Många av dessa elever har problem med att läsa enskilda ord som tagits ur sitt sammanhang.
Ännu svårare blir det om det handlar om nonsensord. Det här problemet hör samman med de
fonologiska svårigheterna i och med att avkodningen av dessa ord, och då särskilt nonsensord,
måste ske med hjälp av en alfabetisk strategi. Man blir alltså tvungen att bearbeta ordet
fonologiskt (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Vidare, menar Rygvold (2001), har elever med läs- och skrivsvårigheter problem med att läsa
obekanta ord. Ofta gissar barnet på vilket ord det är utifrån de första bokstäverna eller utifrån
sammanhanget i texten. Detta kan bero på att kopplingen mellan ljud och bokstav inte blivit
automatiserad eller att barnet helt enkelt inte känner till denna koppling. En annan orsak kan
också vara att eleven helt enkelt inte haft tillräckligt mycket lästräning.

Svårigheter med bokstavsföljden i ord är ett annat vanligt problem. Antingen utelämnar
eleven bokstäver (språk – spåk) eller så får bokstäverna byta plats (tavla – talva). Orden kan
också vändas om helt (mor – rom). Anledningen till att det kan bli så här är brister i det
fonologiska detaljarbetet. Eleven klarar helt enkelt inte av att få ljuden i rätt ordning
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).
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Ett annat vanligt problem vid läsning är att eleven läser ordet fel trots att denne ljudat ordet
precis innan. De ljud som lästs lagras endast några sekunder i korttidsminnet och försvinner
om de inte överförs till långtidsminnet. Därför måste barnet ljuda ordet ganska snabbt för att
ordet ska sättas samman till en meningsfull helhet och hinna föras över till långtidsminnet.
Om det går för långsamt kan de första bokstavsljuden vara bortglömda när barnet kommer till
den femte bokstaven. Felläsning av småord såsom den, det och där beror på att de liknar
varandra visuellt och därför är svåra att skilja åt (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

De flesta elever med läs-och skrivsvårigheter har problem med läsförståelsen. För att ta sig
igenom en text krävs det att enormt mycket energi läggs på den tekniska delen av läsningen,
avkodningen. För att underlätta avkodningen förlitar sig många på att ord kan läsas som
visuella minnesbilder. Den tid som läggs ned på läsningen i kombination med att många ord
riskerar att bli fel vid visuell läsning, gör att förståelsen för det lästa åsidosätts. För att
kompensera sin svaga läsning använder sig många av den information som bilder kan ge 
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Låg läshastighet är vanligt och det hör samman med svårigheter med avkodningen, men kan
också bero på att erfarenheterna av läsning är för få och att det är svårt att se sambandet
mellan bokstav och ljud. Det kan också handla om att det är en alldelse för svår text
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). Ibland kan läshastigheten vara så låg att läsaren hinner
glömma början av en mening innan han kommer till slutet. Det resulterar i att läsförståelsen
försämras avsevärt (Stadler, 1994).

Eftersom ljudningsmetoden är den vanligaste läsinlärningsmetoden i Sverige kan man ganska
snabbt märka om en elev har problem med att binda ihop ljuden till ord. De som har svårt att
läsa hittar olika strategier för att övervinna svårigheterna. En del fastnar i ljudningen av ord
även om det ofta leder till att orden blir fellästa. Andra kompenserar genom andra
avkodningstrategier. Exempelvis är det inte helt ovanligt att den som har läs- och
skrivsvårigheter använder sig av den logografiska strategin, dvs känner igen ord till utseendet
utan att ibland kunna en enda bokstav. En del elever kan klara sig ett tag genom att använda
denna strategi, men när det börjar ställas krav på dem att de ska känna igen fler och fler ord
blir det för svårt att finna särdrag som tydligt skiljer orden från varandra. Den logografiska
strategin räcker helt enkelt inte till för att bli en god läsare (Høien & Lundberg, 1999).

5.2.2 Rättskrivningssvårigheter

Då läsningen många gånger upplevs som ansträngande och svår för personer med läs- och
skrivsvårigheter, undviker de helst att läsa. Erfarenheten av skriftspråket minskar och det
drabbar i sin tur skrivandet. Bland annat visar det sig i ett torftigt och inte ökande ordförråd
samt en begränsad stavningsförmåga (Stadler, 1994).

Rättskrivningssvårigheter är det största problemet i skrivprocessen för personer med dyslexi.
Ett vikigt kännetecken är alltså när man tycker att en elev har problem med stavningen. Dessa
elever måste hela tiden tänka efter hur ett ord ska stavas, de har alltså inte ett automatiserat
skrivande. Deras texter blir många gånger osammanhängande. Detta beror på att de måste
ägna så mycket kraft åt att tänka på hur orden stavas att de hinner glömma bort vad som ska
skrivas (Høien & Lundberg, 1999). Att uttrycka sina tankar muntligen är ofta inte något
problem för den som har läs- och skrivsvårigheter. Det är när orden ska ner på papper som det 



12

blir svårt eftersom det då blir något bestående. Många stavfel och osammanhängande text gör
att många drar sig för att skriva (Stadler, 1994).

Rättskrivningssvårigheterna är ofta mer bestående än lässvårigheterna. Något som är viktigt
att påpeka i detta sammanhang är att dyslektiker ofta inte har speciellt stora skillnader på
själva stavfelen i jämförelse med normalläsare. Den stora skillnaden ligger i antalet gjorda fel.
Dyslektiker har en betydligt större mängd stavfel (Høien & Lundberg, 1999).

Typiska skrivfel hos elever med läs- och skrivsvårigheter tar Anne-Lise Rygvold upp. Det är
vanligt att orden skrivs som de låter. Ljuden finns alltså med i ordet men stavningen blir
fontetisk (kropp – kråp). Många gånger utelämnas också stavelser och bokstäver, främst när
det kommer flera konsonanter efter varandra. Något mera ovanligt är att nya bokstäver läggs
till i orden (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Sammanskrivning av ord, att inte kunna dela upp orden i en mening, kan bero på att eleven
fortfarande fokuserar på språkets mening och inte på dess form (Asmervik, Ogden &
Rygvold, 2001).

Svårigheter med morfemisk stavning beror på att eleven ännu inte klarar av att gå förbi den
alfabetiska principen och använda sig av den morfologiska. Förståelsen för att ord med
samma mening också stavas på liknande sätt finns inte. Därför kan exempelvis styggt skrivas
stykt (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

5.2.3 Andra kännetecken

FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) har gjort upp en
checklista för elever, föräldrar och lärare (www.fmls.nu). Denna kan vara bra att ha som stöd
om man misstänker att ett barn har svårare än normalt med läsning och skrivning.

- Läs- och skrivproblem i släkten.
- Eleven betraktas som lat, dum eller slarvig.
- Svårt att lära in alfabetets bokstäver, årets månader i rätt ordning och

multiplikationstabellen.
- Försöker undvika läsning både tyst och högt.
- Läser långsamt och tvekande. Avkodningen tar all energi och innehållet går förlorat.
- Läser alltför fort och gissar. Måste stanna upp och läsa om när innehållet blir obegripligt.
- Svårt att förstå vad man läser, men inte om samma text blir uppläst.
- Uttalar vissa ord fel och artikulerar dåligt.
- Svårt att upprepa och uppfatta långa ord.
- Stavar fel.
- Gör ofta dubbelteckningsfel.
- Tappar bokstäver i slutet av ord och läser fel på ändelser.
- Kastar om bokstävernas och stavelsernas ordning, till exempel; träning-tärning, plats-

plast.
- Läser fel på små ord till exempel; den-de, han-hon.
- Kastar även om siffror till exempel; 691-619.
- Förväxlar b och d.
- Har en svårläst handstil.
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- Glömmer ofta prickar och ringar över vokaler.
- Är ”dubbelhänt”.
- Sammanblandar höger och vänster.
- Osäker om tid och datum.
- En skillnad mellan elevens intelligens och hans utveckling i läsning och skrivning.
- Dåligt självförtroende.
- Blir trött och får ont i huvudet eller ögonen vid läsning (www.fmls.nu).

Andra svaga sidor hos barn med läs- och skrivsvårigheter kan vara de som Föräldraföreningen
för dyslektiska barn (FOB) tar upp (www.fob.se). Det är svårt att:
- göra flera saker samtidigt
- minnas det han /hon läst
- läsa ”normalt” fort och rätt
- skriva ”normalt” fort och rätt
- uttrycka sig i skrift även om han/hon har en god muntlig förmåga
- få in nya ord och begrepp, samt engelska glosor
- lära sig lösryckta abstrakta saker, t ex multiplikationstabell, månader
- tro på sin egen förmåga
- sitta still länge
- hålla ordning på tiden
- hålla ordning på riktningar
- hålla ordning på saker och ting

Handstilen hos elever med läs- och skrivsvårigheter kan vara ytterligare ett kännetecken. Ofta
har de en sämre handstil och detta kan bero dels på att många av dessa barn är finmotoriskt
försenade och dels på att de förknippar skrivande med något negativt och olustigt. I och med
detta undviker de helst att skriva och det gör att de får alldeles för lite träning av skrivande 
(Høien & Lundberg, 1999).

5.3 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter

De orsaksförklaringar till läs- och skrivsvårigheter som idag diskuteras handlar om arv eller
miljö. Man vet inte säkert om läs- och skrivsvårigheter är ärftligt, men helt klart är att miljön
är en stark påverkansfaktor (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

5.3.1 Biologiska orsaker

5.3.1.1.Hjärnan

Høien & Lundberg (1999) menar att orsaken till läs- och skrivsvårigheter är en brist i det
fonologiska systemet som förmodligen beror på en felutveckling i det centrala nervsystemet.
Man har funnit att det finns skillnader i uppbyggnaden av hjärnan hos personer med normal
avkodningsförmåga och personer som har läs- och skrivsvårigheter. Dessa skillnader finns i
de områden i hjärnan som har med språkfunktionen att göra (planum temporale) (Høien &
Lundberg, 1999). 
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En skillnad är att det förekommer ett flertal små grupper av nervceller som sökt nya vägar
tidigt under fosterutvecklingen och därmed hamnat lite fel i hjärnbarken (Jacobsson &
Lundberg, 1995). Detta gör att kopplingarna mellan olika delar av hjärnan inte tycks fungera
optimalt hos personer som har läs- och skrivsvårigheter (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Ytterligare en skillnad i hjärnan är att den högra delen av planum temporale är större än
normalt hos personer med läs- och skrivsvårigheter. Vanligtvis är den vänstra delen större än
den högra. Området på vänster sida spelar en mer dominant roll när det gäller våra
språkfunktioner, men i de ”dyslektiska” hjärnorna med förstorad höger planum temporale har
man inte kunnat upptäcka någon skillnad (Jacobsson & Lundberg, 1995). Orsaken till att den
högra delen av planum temporale är större tror man kan vara att hjärnan under sitt
utvecklingsskede har minskat utgallringen av celler. Häri kan kanske även förklaringen till att
många personer med läs- och skrivproblem har ett större försprång när det gäller icke-verbala
förmågor såsom kreativitet och fantasi. Men det är inget som ännu är bevisat (Stadler, 1994).

5.3.1.2 Arv

I en del släkter har man funnit en anhopning av läs- och skrivsvårigheter, men det betyder inte
helt självklart att det är ärftligt för den skull (Gillberg & Ödman, 1994). Undersökningar har
dock visat att läs- och skrivsvårigheter ofta går i arv. En familjeundersökning gjord 1989 av
Høien m fl, visade att man av 19 definierade dyslektiska elever kunde finna dyslektiska
symptom bland de närmaste familjemedlemmarna i 13 fall. I kontrollgruppen med
normalläsare kunde man bara finna tre fall av dyslektiker.  Man ska dock vara noga med att
påpeka att det inte är läs- och skrivsvårigheterna som ärvs, utan det är generna som ärvs
(Høien & Lundberg, 1999). Genernas genomslagskraft är alltid beroende av miljöfaktorer
(Jacobsson & Lundberg, 1995). Det är alltså inte en fråga om antingen arv eller miljö när det
gäller läs- och skrivsvårigheter, utan om både och.

Studier av tvillingpar, både enäggs- och tvåäggstvillingar, har också gjorts. Enäggstvillingar
har ju identiska gener och en undersökning av Decker och Vanderberg (1985) visar att 85%
av dessa har samma diagnoser, medan siffran hos tvåäggstvillingar är 55%. Tidigare studier
har visat en något större skillnad mellan de två grupperna (Høien & Lundberg, 1999).

Ytterligare ett argument för att läs- och skrivsvårigheter kan vara ärftligt är att svårigheterna i
många fall är bestående. Det kan vara svårt att genom åtgärder i miljön vad gäller det
pedagogiska, sociala eller kulturella avhjälpa problemet. Detta pekar på biologiska faktorer,
men behöver inte säkert betyda att det är genetiskt betingat. För att vara säker på det måste
man kunna utesluta tidiga skador under t ex graviditet eller förlossning (Høien & Lundberg,
1999).

Ett sista viktigt förhållande när det gäller ärftliga förhållanden är det att läs- och
skrivsvårigheter är betydligt vanligare bland pojkar än bland flickor, upp till fyra gånger
vanligare (Høien & Lundberg, 1999).
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5.3.2 Miljöbetingade orsaker
 
Både miljön hemma och i skolan har inflytande på och ger förutsättningar för barnets
inlärningsförmåga. En dålig eller ostimulerande miljö kan ge upphov till läs- och
skrivsvårigheter och också innebära att barnet inte ges chans att ta itu med sina problem.
Tidig språklig stimulans är viktig för att utveckla en nyfikenhet inför skriftspråket (Asmervik,
Ogden & Rygvold, 2001).

Klassrumsmiljön är enligt Hans-Jörgen Gjessing en viktig faktor. Om en klass som helhet
klarar sig bra och samspelet mellan lärare och elever fungerar, befrämjas
skriftsspråksinlärningen. En undersökning om sambandet mellan många lärarbyten och läs-
och skrivsvårigheter visar att ju fler byten eleverna haft under lågstadiet, desto större var
också svårigheterna med läsning och skrivning. Detta kan bero på bristande kontinuitet i
undervisningen, anpassningssvårigheter för eleverna, dålig kontakt mellan lärare och elever
och att förväntingarna på skolan inte uppfylls (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Madison (1992) tar också upp olika faktorer i skolsituationen som kan ha betydelse för att
elever ska utveckla läs- och skrivsvårigheter eller att situationen förvärras för dem som redan
har problem med skriftspråket:
- lärarbyten
- lärarens brist på förståelse, kunskap, skicklighet, lämplighet
- för tidig skolstart
- för snabb inlärningsgång – de elever som har svårigheter behöver ofta betydligt längre tid

på sig vid inlärning
- läsmetodik i år 1 – ordbildmetoden lämpar sig inte för visuella dyslektiker
- stora klasser
- oroliga klasser där disciplinen är dålig
- skolor som är ”öppna” och där många aktiviteter pågår samtidigt gör att koncentrationen

för arbetet kan gå förlorad
- brist på åtgärdsprogram för barn med läs- och skrivsvårigheter
- bristande struktur i undervisningen med alltför fria arbetsformer
- frånvaro
- skolbyten (Madison, 1992)

5.4 Pedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter

Det är viktigt att det pedagogiska arbetet inte bara handlar om att underlätta läsningen för den
som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven måste känna att lässituationerna är meningsfulla och
viktiga, och det gäller för läraren att hitta texter som engagerar (Høien & Lundberg, 1999).

5.4.1 Allmänna principer 

Det finns vissa allmänna principer som kan vara bra att tänka på när det gäller det
pedagogiska arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever har nytta av:
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Tidig identifiering och tidig hjälp
Det allra bästa är om man lyckas sätta in förebyggande åtgärder innan eleven själv vet att
denne har ett problem. Nyare forskning gör gällande att vissa av de elever som har svårigheter
hjälps av att det satsas ordentligt på dem vid skolstarten. Det har visat sig att speciella
träningsprogram för förstaklassare i riskzonen, t ex ”Reading Recovery” och ”First Steps”,
har lett till stora framsteg hos eleverna. Den positiva utvecklingen tycks dessutom hålla sig
kvar längre upp i klasserna (Høien & Lundberg, 1999).

Har man upptäckt läs- och skrivsvårigheter är det av stor betydelse att man inte dröjer med att
utreda och behandla. Tiden botar inte, utan det är många gånger i stället så att sekundära
problem uppstår och dessa växer och blir svårare att komma tillrätta med om man väntar för
länge. Därför bör läs- och skrivproblem tas på största allvar så fort de visar sig, oftast redan
vid skolstarten (Stadler, 1994).

Fonologiskt grundarbete
Att träna den fonologiska medvetenheten är otroligt viktigt för den som har läs- och
skrivsvårigheter, eftersom problemet bottnar just i svaghet i det fonologiska systemet. Det är
bra om övningarna kan genomföras i form av lek och på ett sätt som gör att ingen känner sig
otillräcklig för uppgiften, vilket lätt kan leda till ett misslyckande (Høien & Lundberg, 1999).

Stadler (1994) menar, när det gäller fonologin, att elever med läs- och skrivsvårigheter
behöver en strukturerad och  långsam inlärning för att klara av att hantera det alfabetiska
systemet. De behöver tid på sig för att lära in och automatisera kopplingen mellan ljud och
bokstav och därmed så småningom uppnå säkerhet i avkodningen.

Direkt undervisning
De flesta barn lär sig nya saker bara genom att vistas i en stimulerande miljö. För en elev med
läs- och skrivsvårigheter verkar inte detta fungera, åtminstone inte när det gäller skriftspråket.
Många av dessa elever använder inte sin tid i klassrummet på ett effektivt sätt utan tillbringar
mycket tid till att vänta på hjälp. De här eleverna behöver därför en vuxen som kan ge direkt
vägledning. En vuxen som kan förklara, fästa uppmärksamhet, upprätthålla intresset och
koncentrationen. Ibland är inte detta möjligt i en vanlig klassrumssituation och då kan det
bästa vara att låta eleven få specialundervisning helt anpassad efter dennes behov (Høien &
Lundberg, 1999).

Stadler (1994) anser att vid läs- och skrivövningar krävs av läraren flexibilitet, oavbruten
uppmärksamhet och lyhördhet för elevens reaktioner. Det är också av vikt att läraren
fortlöpande utvärderar undervisningen och hur eleven klarar den, för att om det skulle
behövas, lätt kunna övergå till en annan undervisningsmetodik.

Multisensorisk stimulering
Multisensorisk stimulering omfattar all undervisning där flera sinnen används under
inlärningen. Att använda andra sinnen än det auditiva och det visuella i läs- och
skrivundervisningen har sedan länge visat sig ha effekt både i nybörjarundervisning och som
hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1999). 

Associationerna mellan ljud och bokstav kan stärkas genom att man förslagsvis sjunger
bokstaven samtidigt som man ser på den och också spårar den med handen i luften. Det är 
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även bra att vid de första skrivövningarna låta eleverna läsa högt i kör från tavlan då det ökar
förståelsen för sambandet mellan ljud och bokstav. Det hjälper dessutom dem som har svårt
med avkodningen (Stadler, 1994). Ytterligare ett exempel på multisensorisk stimulering är att
känna på ett sandpapper som formats till en bokstav, samtidigt som man uttalar bokstavens
namn (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). 

Behärskande, överinlärning och automatisering
I den vanliga klassrumssituationen går läraren vidare i undervisningen när han anser att de
flesta nått en rimlig behärskningsnivå. Vid denna nivå har flertalet elever också fått med sig
en viss överinlärning av momentet, vilket gör att de minns det i den kommande inlärningen.
Elever med läs- och skrivsvårigheter får dock aldrig chansen att nå en behärskningsnivå i de
ämnen som kräver skriftspråk (Høien & Lundberg, 1999).

Att få en automatiserad läsning tar särskilt lång tid för en person med läs- och
skrivsvårigheter. Många hamnar i den onda cirkeln där man lär sig att undvika läsning, något
som utgör ett hinder för att uppnå god färdighet. Det gäller att försöka bryta denna onda cirkel
och i stället väcka läslust (Høien & Lundberg, 1999). 

Överinlärning av koppling mellan ljud och bokstav kan förbättra läsfärdigheten. Detta kan
exempelvis ske genom att man lär eleverna att skilja mellan vokal och konsonant, gör dem
medvetna om hur ljuden skapas och formas. Man kan låta dem träna på att höra skillnad på
kort och lång vokal eller betona vokalerna i en text (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Det har visat sig att elever med läs- och skrivsvårigheter har nytta av en strukturerad inlärning
som sker stegvis. Man bör inte gå vidare till nya moment förrän tidigare moment är befästa.
Inlärningen sker långsamt eftersom det krävs mycket övning för att uppnå automatisering av
bokstav-ljudkombinationerna. Att klara av en uppgift innan man går vidare stärker
självförtroendet och skapar trygghet (Stadler, 1994).

Olika metoder att uppnå en automatiserad läsning finns. I Danmark har man provat att ha
”läskurser”. Under en intensiv period har man avsatt 10-15 timmar per vecka till läs-och
skrivundervisningen. Resultaten har varit mycket positiva. En annan metod är repeterad
läsning, vilket innebär att eleven läser samma text om igen flera gånger. Vissa elever tycker
dock att denna metod blir tråkig då de känner igen texterna och läsningen inte representerar
något nytt innehållsmässigt sett. För att göra det mer motiverande ska man lägga in ett
tävlingsmoment i läsningen. Man kan se om man får färre läsfel eller om det går snabbare att
läsa när man repeterat ett antal gånger (Høien & Lundberg, 1999).

Växelläsning är en annan metod som fungerar bra för lässvaga elever. Lärare och elev turas
om att läsa i texten till dess att den är genomläst. Det gäller att hitta en text som fångar
elevens intresse (Høien & Lundberg, 1999; Stadler, 1994).

God inlärningsmiljö
En viktig förutsättning för att skapa en god inlärningsmiljö är att lärare besitter tillräckliga
kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. Dessutom är det av stor vikt att undervisningen läggs
upp på ett sätt som gör att eleverna känner att de kan lyckas. I en undersökning utförd av
forskare vid National Reading Center i USA har man kommit fram till olika särdrag som är
viktiga för att främja läsinlärningen. Några av dessa är:
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- i klassrummet ska det finnas många böcker med olika svårighetsgrad
- man ska lägga vikt både på färdighetsträningen och mycket läsning av barnböcker
- man ska använda olika former av läsning t ex körläsning, tystläsning och repeterad läsning
- läsmaterialet ska vara varierat, det ska finnas bl a faktatexter, berättelser, lyrik, lättlästa

böcker 
- man ska ha en tydlig undervisning i skrivprocessen, förslagsvis processorienterad

skrivning (se 6.4.3.4)
- både lässvaga och goda läsare ska gå igenom samma element i undervisningen, men de

lässvaga behöver mer träning av fonologiska färdigheter och mer lärarstyrd undervisning
- läsinlärningen ska vara lustbetonad och man ska ge mycket positiv feed-back på läsningen
- uppföljning av elevernas framgång i läsning och skrivning (Høien & Lundberg, 1999)

5.4.2 Läsinlärningsmetoder 

Det finns flera olika läsinlärningsmetoder, men det finns ingen som kan sägas vara bättre eller
sämre än någon annan. Enligt Stadler (1994) har de personer som har läs- och skrivsvårigheter
störst behållning av ljudbaserade metoder eftersom de många gånger har svagheter i den
fonologiska förmågan. De flesta läsinlärningsmetoder används vid just inlärning och alltså
mer i förebyggande syfte, men några kan även användas vid ominlärning.

5.4.2.1 Ljudmetoden

Ljudmetoden är den metod som är vanligast i Sverige och i de allra flesta fall leder den till
säkerhet i avkodningen och rättstavningen. Arbetsgången är mycket genomtänkt och
metodisk. Nya moment som förs in ska bygga på redan inlärda färdigheter som i så hög grad
som möjligt ska vara automatiserade (Stadler, 1994). Målet är att åstadkomma en
överinlärning av alla kopplingar mellan bokstavsljud, bokstäver och bokstavskombinationer
(Lindell, 1996).

Denna metod tar sin utgångspunkt i språkets ljudmässiga uppbyggnad genom att språkljuden i
ett ord sätts samman till en helhet, till ett ljudpaket. Metoden passar bra för de språk som är
relativt ljudenliga, med andra ord där stavning och uttal är lika (Asmervik, Ogden & Rygvold,
2001).

I ljudmetoden använder man en mängd olika övningar som ska skapa nära anknytning mellan
ljuden och bokstäverna. Detta för att förebygga att eleverna senare misslyckas med
ljudsäkerhet och bokstavskännedom. Utifrån samtal om bokstavsbilder och ljudanalys av ord
sker ljudinlärningen. Övningarna kan exempelvis bestå i att lyssna på ord eller att identifiera
ljud i orden. Man lär in ett ljud i taget och associerar det med sin bokstav. Handlar det om
ljudstridiga stavelser, t ex sje-ljudet, lärs bokstavskombinationen in (Stadler, 1994).

Vokalerna låter som de heter och ofta lärs de därför in först tillsammans med ”hålljuden”, de
konsonanter som man kan ljuda tills nästa bokstav i ordet identifieras, l, s, m, n, f, v och r.
Därefter lär man in j och h. Dessa följs av ”stötljuden”, de konsonanter som är svåra att ljuda
samman, b, p, d, t, g och k. De sista ljuden som inlärs är c, x, q och z. Det är inte bara
bokstävernas svårighetsgrad som är avgörande för ordningsföljden i bokstavsinlärningen.
Likheten till form eller ljud har en avgörande betydelse. Därför bör det gå en tid mellan 
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inlärningen av t ex b och d eller u och y. Skrivinlärningen löper parallellt med ljud- och
läsinlärningen och man ska sträva efter att ha en så variationsrik träning som möjligt för att få
en fast association mellan ljud och bokstavstecken (Stadler, 1994).

5.4.2.2 Ordbildmetoden

Orbildmetoden är en metod som direkt knyter an till det mönster som många barn omedvetet
tillämpar (Lindell, 1996).

Med denna metod sker ingen inlärning av sambandet mellan bokstav och ljud, utan orden lärs
in som bilder. Ljudanalys av orden görs alltså inte. Man använder ofta ordbildmetoden som
ett komplement till ljudmetoden. Främst används den när ljudstridiga ord, ord som inte stavas
som de låter, ska läsas. Exempel på sådana ord kan vara och, som, han, hon där å-ljudet skrivs
med o och där konsonanten inte dubbeltecknas efter kort vokal (Stadler, 1994). 

Meningen med ordbildsläsningen är att den ska leda till en spontan upptäckt av den
alfabetiska principen. Med andra ord ska barnen så småningom även kunna läsa okända ord
utifrån ljudningsstrategi. Det förutsätter dock att barnet måste se att en del bokstäver kommer
igen i ordbilderna och att dessa tecken hör samman med olika ljud (Stadler, 1994).

Denna metod ska dock tillämpas med försiktighet när det gäller elever med läs- och
skrivsvårigheter. Det kan lätt bli att metoden främjar en logografisk läsning (igenkännande av
ord som visuella bilder) istället för en bearbetning av ordets bokstavssammansättning
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

5.4.2.3 LTG-metoden, Läsning på talets grund

LTG-metoden bygger på elevernas aktiva intresse att lära sig. Tanken med LTG är att
eleverna själva bestämmer vad de vill lära sig och på så sätt får ett större utbyte av det och
därigenom en bättre inlärning (Lindell, 1996). 

Elevernas samtalsspråk är utgångspunkten för läsinlärningen. Eleverna berättar utifrån sina
erfarenheter och kunskaper och läraren skriver ner detta till en text. Texten skrivs medan
eleverna ser på och de får därmed kunskap om bokstäverna. Därefter analyseras texten och
dess språk och detta medför att eleverna blir medvetna om språkets komponenter. Man
använder inga läroböcker i LTG-undervisningen (Stadler, 1994).

När eleven ska lära sig bokstäverna får denne själv välja från ett väggalfabet vilken bokstav
som ska läras in. Bokstaven används sedan för att kombinera med andra bokstäver och bilda
ord och meningar (Lindell, 1996). Detta arbetssätt gör att inlärningen kan gå fort fram för den
som lyckas knäcka koden, medan den som inte gör det bereds möjlighet att arbeta i sin egen
takt (Stadler, 1994).

För elever som har läs- och skrivsvårigheter är det extra viktigt att lägga mycket tid och vikt
på arbetet med ljud och bokstäver. Det kan annars lätt bli så att LTG leder till en ytlig
logografisk läsning. LTG har visat sig vara en god startpunkt för undervisning av ungdomar
och vuxna med läs- och skrivsvårigheter (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).
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5.4.2.4 Wittingmetoden

Maja Witting är läsforskare och har utarbetat och utvecklat en egen läsinlärningsmetod. 
Wittingmetoden är en speciell ljudmetod som även kallas för psykolingvistisk metod. Den har
samma utgångspunkt som ljudmetoden, att befästa sambandet mellan ljud och bokstav, men
är mer konsekvent och strukturerad (Stadler, 1994). Metoden är grundlig och systematisk och
meningen är att läsningen ska bli automatiserad (Lindell, 1996). 

Inlärning och övning av ”symbolfunktionen”, alltså kopplingen mellan ljud och bokstav, läggs
mycket tid på. Symbolfunktionen innebär att symbolkombinationerna tolkas rätt och att detta
sker kontinuerligt. Den måste överinläras och automatiseras, eftersom avläsning är en
färdighet (Stadler, 1994). 

Arbetet sker med hjälp av innehållsneutrala stavelser, som kan vara ord med betydelse eller
nonsensord (bokstavskombinationer som inte bildar några egentliga ord). Meningen med detta
är att eleven då ska kunna bortse från innehållet och istället koncentrera sig på
avläsningstekniken. Vid sidan av övningarna i lästeknik tränas också förmågan till ljudanalys
genom att lyssna och skriva. Man utnyttjar inte någon läsebok eller något bildmaterial i
undervisningen utan använder sig av ett noga utarbetat och preciserat material bestående av
delarna ”lyssna”, ”se”, ”artikulera” och ”forma” (Stadler, 1994). Orsaken till att
Wittingmetoden inte använder sig av läsebok är att Witting vid utarbetandet av metoden
utgick ifrån upptäckten att många av hennes elever hade svårigheter med läsförståelsen. Hon
tyckte att en förklaring till detta var att det fanns ord i läseböckerna som saknade motsvarighet
i elevernas erfarenhet, exempelvis "os", "ös" och "lo". Med Wittingmetoden är det meningen
att eleverna ska få använda sina egna erfarenheter och associationer (Witting, 2001).

Bokstavsinlärningen inleds med vokalerna i ordningen a i o e ö å y ä u. Dessa lärs in mycket
grundligt eftersom de är så pass viktiga i språket. Därefter lärs konsonanterna in i en speciell
ordning med början på l s och m. När vokalerna och l är inlärda börjar sammanljudningen
(Stadler, 1994). Eleven får arbeta sig igenom al, il, ol, el och så vidare. Fördelen med denna
metod är att den förhindrar gissningar från elevens sida och han eller hon kan istället helt
koncentrera sig på den tekniska delen av läsningen. När den fungerar ordentligt börjar man
rikta in sig på innehållet i stavelserna (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Wittingmetoden används med framgång vid ominlärning av läsning i de fall där
läsinlärningen från början har misslyckats totalt. Det är inte en metod som går fort fram eller
som är enkel, men den är effektiv och ger resultat (Stadler, 1994). Hos barn vars dyslexi
upptäcks sent är det också lämpligt att använda sig av denna metod. Det är då viktigt att
läraren som ska ansvara för elevens ominlärning är väl införstådd med hur metoden fungerar.
Man måste också tänka på att det går åt mycket tid till undervisningen eftersom den till största
delen är enskild. Övriga lärare, kamrater och hemmet ska vara medvetna om vad det är frågan
om (Lindell, 1996).
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5.4.3 Undervisningssituationen

5.4.3.1 Träning av språklig medvetenhet

Enligt Anders Arnqvist, fil dr i psykologi, kan sambandet mellan läsfärdighet och språklig
medvetenhet tolkas på olika sätt. Det kan vara en förutsättning för att lära sig läsa, det kan
vara en effekt av att man lär sig läsa eller det så kan det vara möjligt att den kognitiva
färdigheten och intelligensen påverkar den språkliga medvetenheten. Det sistnämnda är dock
inte så troligt då det finns de med låg IQ som läser utan svårigheter och de med hög IQ som
har grava läs- och skrivsvårigheter (Arnqvist, 1993).

Många barn som har problem med den fonologiska förmågan löper stor risk att få problem
med sin läsinlärning (SOU 1997:108).

Flera studier som gjordes redan under 1980-talet visar på tydliga samband mellan språklig
medvetenhet och läsfärdighet. Barn som i förskoleåldern klarar av att rimma har lättare för
läsinlärningen än de som saknar förmågan att kunna rimma (Arnqvist, 1993).

Också forskning i bl a Sverige, Danmark och Finland visar att systematisk träning av
fonologisk medvetenhet redan i förskolan kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Om man i
skolåldern upptäcker att ett barn har svårigheter med den språkliga och fonologiska
medvetenheten är det troligen av fortsatt stor betydelse om man sätter in träning direkt
(Gillberg & Ödman, 1994). För att lära sig läsa är en fonologisk medvetenhet en nödvändig
förutsättning (SOU 1997:108).

FMLS säger att man, om man på ett genomtänkt sätt redan i förskoleklass och under den
första skoltiden, arbetar med språklekar, kan skapa gynnsamma förutsättningar för alla elevers
läs- och skrivutveckling (www.fmls.nu). 

5.4.3.2 Allmänt i undervisningen

Att ge elever med läs- och skrivsvårigheter tid är av mycket stor vikt för att de ska klara av
uppgiften (Gillberg & Ödman, 1994).

”Lärare måste ge mera tid, ``vänta ut`` barnet efter ställd fråga, inse att kunskapen kan
finnas även om eleven verkar få ``black-out``. I samband med läxförhör, ``prov``,
skrivningar mm måste läraren också se till att det finns tillräckligt med tid för
eleven…” (Gillberg & Ödman, 1994)

Det är viktigt att alltid utgå från och bygga på elevens starka sidor och inte fokusera alltför
mycket på dennes svagheter (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). Det kan bli alltför tungt
för eleven att ständigt träna det som är svårt och därför kan det vara bra att låta denna använda
och också få tillfälle att visa upp sina starka sidor. Att få känna framgång är viktigt (Stadler,
1994). FMLS tycker också att man ska låta eleverna göra arbeten om det som intresserar dem
och kanske också redovisa dessa inför klassen eller lämna in redovisningen till sin lärare
(www.fmls.nu).
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Eleven ska bara jämföra sina prestationer med sig själv och detta kan uppnås genom att alla
klassen gör samma uppgifter men vid olika tidpunkter. I och med det minskar risken att
eleverna kan jämföra sig med varandra och de kan istället se och bedöma sina egna framsteg
utifrån sig själva. Som lärare måste man tänka på att inte ge alltför koncentrationskrävande
arbetsuppgifter då elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har svårt att koncentrera sig. Det
är bra om man försöker arbeta med koncentrationen (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Det är även bra att bryta ner inlärningsstoffet i lämpligt stora enheter för att eleven ska kunna
greppa det hela och känna motivation. Motivationen är drivkraften för alla och för eleven med
läs- och skrivsvårigheter är det av extra stor vikt att själv får välja lässtoff och skrivarbete
utifrån egna intressen. Eleven måste också förstå syftet med de uppgifter som ska göras och
denne måste bli medveten om sitt eget ansvar i att lära sig läsa och skriva. Detta kan man öva
genom att lärare och elev tillsammans diskuterar vad som behövs för att man ska bli en duktig
läsare och skrivare. Denna diskussion kan också hjälpa eleven att förstå att man även måste
arbeta med lite mer tråkiga uppgifter för att kunna nå målet (Asmervik, Ogden & Rygvold,
2001).

Något av det allra viktigaste när det gäller arbetet med elever som har läs- och
skrivsvårigheter är att man finner en arbetsmetod som passar eleven. För att klara av det
måste man som lärare känna till elevens strategier vid läsning och skrivning och veta vilka
svaga respektive starka sidor denne har. Det gäller att kunna anpassa undervisningen utefter
varje enskilt fall (Stadler, 1994).

"Inte minst viktigt är det att finna ett arbetssätt som tilltalar eleven. Inlärningen
fungerar bäst om eleven trivs och tycker att det är roligt." (Stadler, 1994) 

Inlärningsmiljö
Ett vänligt och inlärningsfrämjande klimat är bra för alla barn i skolan. För barn med
inlärningssvårigheter är det absolut nödvändigt. Den elev som har svårigheter med sin läsning
och skrivning behöver möjlighet att arbeta i sin egen takt, och inte känna sig tvingad att delta i
undervisning som han eller hon inte förstår och kan ta till sig. Inte heller ska man ge eleven
arbetsuppgifter som är alltför svåra att klara av (Stadler, 1994). 

Syn och hörsel kan elever med läs- och skrivsvårigheter ha problem med. Somliga har en
oklar ögondominans, d v s samsynen med ett ledande öga som följs av det andra fungerar inte
som det ska. Detta medför att bokstäverna verkar hoppa. Andra kan ha svårt att ställa om
skärpan från närseende till seende på långt håll och då kan det vara jobbigt att anteckna det
som läraren skriver på tavlan (Lundgren & Ohlis, 1995). 

En del elever kan ha svårt att uppfatta ljuden och den ordningsföljd de kommer i. Det medför
att det kan bli svårare att uppfatta och förstå en instruktion. Som lärare kan man tänka på att
tala långsamt och tydligt och även skriva upp sådant som är viktigt på tavlan eller på ett
blädderblock. Eleven får då möjlighet att själv läsa sig till informationen (Lundgren & Ohlis,
1995).

De elever som har väldigt svårt kan bli hjälpta av att få  tillgång till fickminne eller
bandspelare för att hänga med på lektionerna (www.fmls.nu).
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Anteckningar
Många elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att lyssna och anteckna samtidigt.
Läraren kan då ge eleven stödanteckningar i förväg för att underlätta under genomgångar
(Ericson, red., 1995; www.fmls.nu). Det är bra att tänka på att skriva tydligt och lättläst på
tavlan. Använder man overheadbilder i undervisnigen kan man kopiera dessa och ge till
eleven. Man kan också komma överens med en annan elev som hinner med att anteckna, att
eleven med läs- och skrivsvårigheter kan få kopiera dennes anteckningar. Ett annat alternativ
är att låta eleven använda sig av en bandspelare som anteckningsblock. (Lundgren & Ohlis,
1995).

Studieteknik

”Lär eleverna god studieteknik och lär dem mind-mapping – att rita en tankekarta – på
det som ska läras in.” (LR (red), 1996)

Toini Prim, speciallärare på Dyslexicentrum, har sagt ovanstående om hur man kan underlätta
för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Att lära sig en god studieteknik kan vara till stor hjälp för elever med läs- och
skrivsvårigheter. Mindmapping har visat sig vara bra för en del av dessa elever, men det gäller
för läraren att ge förslag på olika typer av studieteknik. Det är sedan upp till eleven själv att ta
ansvar för hur kunskaper tas tillvara (Lundgren & Ohlis, 1995).

Blockläsning
De flesta elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att minnas enstaka namn på t ex
personer eller städer. Det beror på att de inte har något att förankra kunskapen i. För dessa kan
det vara lämpligt med blockläsning, d v s temaarbete eller liknande. De får då en chans att
skapa sig en helhetsbild (Lundgren & Ohlis, 1995).

Läxor
Man ska alltid noggrant gå igenom läxorna tillsammans med eleven. Det är bra om man
berättar och förklarar mycket. På så vis får eleven en förförståelse och det blir då lättare för
denne att klara av sin läxa. För en del elever kan det vara svårt att förstå vad de läser. Då är
det bra om de får tillgång till en bandspelare så att de kan läsa in läxorna och  sedan lyssna på
dem (Lundgren & Ohlis, 1995). Eleven behöver ofta också hjälp med att ta ut det som är
viktigast i en text (Ericson, 2001).

Prov
Det är mycket vanligt att elever med läs- och skrivsvårigheter aldrig får möjlighet att visa vad
de egentligen kan eftersom de flesta prov sker skriftligt. För att ge dessa elever en mer rättvis
bedömning kan man som lärare tänka på följande saker:
• Textkvalitén är mycket viktig, för en del elever kan det vara helt avgörande hur texten är

utformad vid provet. Man kan skriva med större text och ha glesare mellan raderna. Det är
bra att använda sig av teckensnittet Times New Roman då undersökningar har visat att
detta teckensnitt är lättare att läsa än andra. Man ska också tänka på att kopiorna måste
vara tydliga. Eleven ska lätt kunna urskilja vilka bokstäver som står på pappret.

• Tiden. Ge eleven den tid han behöver för att genomföra provet. Då får han eller hon en
rättvis chans att utan stress kunna visa sina kunskaper.
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• Stavfel ska man inte rätta såvida det inte handlar om ett rättstavningstest. Det är tillräckligt
svårt att skriva ner svaret på frågorna och rättar man för mycket kan man förstöra elevens
vilja att uttrycka sig och visa kunskaper.

• Muntliga prov kan vara det bästa alternativet för en del elever. De kan då koncentrera sig
helt på ämnet och slippa behöva bry sig om läsningen och skrivningen. Antingen kan
läraren sitta med eleven eller så kan denne spela in sina svar på band. 

• Ett annat alternativ är att låta eleven sitta i enrum med två bandspelare. En bandspelare där
frågorna finns upplästa och en bandspelare som eleven kan spela in sina svar på.

• Att göra ett grupparbete eller en utställning är andra förslag på hur man kan låta dessa
elever visa sina kunskaper (Lundgren & Ohlis, 1995).

• För att underlätta för eleven kan man se till att litteraturen som ska användas till proven
finns inläst på band (www.fmls.nu).

5.4.3.3 Läsundervisning

Inom läsundervisningen finns det idag en tendens att lägga större vikt vid avkodningen än vid
förståelse och motivation. Men läsning handlar ju inte bara om avkodning utan också om att
förstå en text. Lästeknik och läsförståelse bör därför inte utgöra två skilda inlärningsområden.
Istället måste eleverna få hjälp med att förstå att meningen med läsning är att man ska få ut
någonting av det man läser (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Det är viktigt att man som lärare hjälper eleven att skapa en glädje kring läsandet (Asmervik,
Ogden & Rygvold, 2001). Genom att läsa högt för eleven ur god litteratur och se till att denne
får tillgång till talböcker hjälper man till med detta (LR (red), 1996). Alla typer av
upplevelseläsning är bra och den kan bestå av allt från högläsning till talbok. Det viktiga med
upplevelseläsningen är att eleven slipper tänka på lästekniken och kan koncentrera sig på
innehållet. Genom diskussioner med eleven kan man få denne att förstå att läsning är ett sätt
att kommunicera på och att tala inte är det enda (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

När eleven har fått en fungerande avkodningsförmåga - man ska kontrollera att denne har
fungerande basfärdigheter såsom bokstavskännedom, ljudanalys och läsriktning - gäller det att
hitta de rätta texterna för just den eleven. Texten måste vara så pass intressant att det är värt
att försöka ta sig igenom den. Stadler (1994) säger att det är intresset som driver
läsutvecklingen framåt och därför är det så viktigt att finna passande texter, så att läsförmågan
kan växa.

För att träna eleven i läsning kan man låta denne själv välja ut en bok som sedan läses in av en
vuxen, antingen i sin helhet eller bara vissa utvalda delar. Detta fungerar då som bok och
band, men med helt fritt vald litteratur. Eleven lyssnar först på bandet för att bli bekant med
innehållet. Därefter sätter sig läraren med eleven och pratar igenom innehållet och reder ut
svåra ord och begrepp om så är nödvändigt. Eleven sätter sig sedan igen och lyssnar på bandet
men följer nu med i texten. Efter detta är eleven ordentligt förberedd och kan på egen hand
försöka läsa texten (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). Om man ska ha tyst läsning i
klassen, bör man som lärare se till att det finns tillgång till lättläst litteratur inspelad på band
för dem som har problem med läsningen (www.fmls.nu).

Läsförståelsen är ett stort problem för den lässvage eleven. Denne har ofta gett upp målet med
att förstå innebörden i det som läses. Avkodningen kräver så pass mycket uppmärksamhet att 
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det inte finns någon energi kvar till att bearbeta innehållet, trots att eleven är intresserad av att
göra och förstå det (Gillberg & Ödman, 1994). Därför bör man arbeta ganska mycket med just
läsförståelsen, både innan och efter det att man läser en text. Innan texten läses kan man ge
eleven en förförståelse för texten så att denne får möjlighet att skapa sig en inre bild av det
som ska läsas. Efter läsningen bör man hjälpa eleven att bearbeta texten så att den inte glöms
bort. Detta gör man utifrån elevens uppfattning av innehållet. Utöver tränandet på att
återberätta texten är det bra om eleven kan få komma med egna tankar och synpunkter på
innehållet (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). Genom att ge eleven bakgrundsinformation
om texten, exempelvis om huvudpersonen eller om de viktigaste tankarna, minskar risken att
denne blir förvirrad i sin läsning eller tappar bort sig i texten. Chanserna ökar i stället markant
för att eleven ska förstå texten helt och hållet (Høien & Lundberg, 1999).

En del pedagoger menar att läsförståelsen kommer först efter att man lärt sig avkodningen. De
tycker alltså inte att man ska arbeta med nonsens-ord, ord som inte har någon betydelse. De
ord som barnet läser ska ha en betydelse och det medför att läsförståelsen kommer som en
följd av avkodningen (Gillberg & Ödman, 1994).

Det är bra att hjälpa eleven att lära sig olika sätt att läsa på. Detta ska ske utifrån vad man
läser och vad man vill ha ut av det. Skumläsning är ett sätt att läsa på och detta används för att
få en snabb överblick av en text. Ett annat sätt är att låta blicken sicksacka över texten för att
leta efter speciella uttryck eller nyckelord. Att punktläsa kan vara bra om man ska leta efter en
viss upplysning i en ordbok eller i en tidning (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Upprepad läsning är en form av färdighetsträning som kan ge eleven fler läserfarenheter som
i sin tur förbättrar lästekniken. Eleven och läraren väljer tillsammans en text på ungefär
hundra ord. Eleven läser texten högt och under tiden antecknar läraren fel och tar tid. Tiden
och felen kan sedan sättas in i ett stolpdiagram där eleven lätt kan avläsa sina resultat. Texten
läses sedan om igen och det brukar visa sig att det då går både fortare och blir färre fel. I
diagrammet kan eleven se skillnaden och förhoppningsvis förbättringen. Fördelen med denna
metod är att eleven får uppleva en flytande läsning istället för att alltid få kämpa sig igenom
en ny text (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Växelläsning är ett annat sätt att hålla läsningen igång. Läraren kan då läsa varannan sida och
eleven varannan till dess att texten är genomläst (Høien & Lundberg, 1999; Stadler, 1994).

5.4.3.4 Skrivundervisning

De barn som har skrivsvårigheter har många gånger stora hämningar i förhållande till
skrivning. De låter helst bli att skriva. Eftersom de undviker den träning som är nödvändig för
att få en bättre skrivfärdighet hamnar de snart i en ond cirkel (Høien & Lundberg, 1999).

Precis som i läsundervisningen är det viktigt att prata med eleven om att även skrivning är en
form av kommunikation. Det är också av stor vikt att få eleven att känna en glädje i att skriva.
Detta kan uppnås genom att man ser till att allt som skrivs får en läsare, en mottagare. Man
kan göra det genom att skriva brev, tillverka väggplanscher, skoltidningar, inbjudningskort till
föräldramöten o s v (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).
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När det gäller rättning av fel är det bra om samtliga lärare som undervisar eleven med läs- och
skrivsvårigheter har samma förhållningssätt. En bra regel är att man inom
skrivundervisningen endast rättar de fel som har att göra med just det undervisningsmoment
som eleven för tillfället håller på med. Rättar man för mycket finns risken att eleven tröttnar
på att skriva (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). FMLS tycker följande när man talar om
rättning:

”Låt barnen skriva fritt ibland, utan att sätta röda bockar efter dom felstavade orden,
utan låt det vara som en dagbok mellan er lärare och era elever. Kom ihåg att det som
är viktigast är innehållet och inte bara stavandet.” (www.fmls.nu)

Träning i rättskrivning ska utgå från de rättskrivningsregler som finns. En regel tas upp i taget
och undantagen tas inte in förrän regeln är befäst. Vid rättskrivning kan det vara bra att låta
eleven använda sig av dator med ordbehandlingsprogram. Det är också bra att lära eleverna att
använda och utnyttja ordböcker vid osäkerhet på stavning (Asmervik, Ogden & Rygvold,
2001).

Ett sätt att träna rättskrivning är att låta eleven skriva fritt kring något som är självupplevt
eller som intresserar denne. Berättelsen ska inte rättas på traditionellt sätt utan man granskar
den och tittar på vad eleven kan och inte kan. I den fortsatta skrivträningen utgår man sedan
från det som eleven känner sig säker på och trygg i. Genom självständiga övningar får han
eller hon  träna och befästa nya kunskaper (Lindell, 1996).

Vad gäller interpunktion är det bra om man lär eleven att inte blanda stora och små bokstäver,
att namn och ny mening börjar med stor bokstav och att punkt ska sättas när man vid
genomläsning gör ett uppehåll. Man kan sitta tillsammans med eleven och rätta och får då
möjlighet att reda ut oklarheter (Høien & Lundberg, 1999).

Eleven bör få arbeta med varierande skrivuppgifter. Det kan vara personliga anteckningar i
form av meddelanden, minneslistor, brev eller dagbok. Kreativt skrivande såsom berättelser
och dikter eller informerande skrivning som exempelvis recensioner, uppsatser och
fackartiklar är andra förslag på skrivuppgifter (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Eget ansvar och självständigt arbete i små steg är a och o. Tillsammans med eleven kan man
gå igenom vilka som är elevens vanligaste misstag vid skrivning. Utifrån dessa skriver sedan
eleven en kontrollista med några punkter som beskriver vad eleven ska titta extra på efter att
ha skrivit färdigt en text. När eleven har använt sig av listan några gånger så brukar denne
ganska snart upptäcka att misstagen minskat, något som är mycket positivt för eleven.
Kontrollistan ska förändras i takt med elevens framsteg (FMLS, 1990).

Det första steget till självständig skrivning kan vara svårt och därför kan det vara bra om
eleven får sätta sig ner med läraren och berätta om det han eller hon vill skriva om. Under
detta samtal kan man hjälpa eleven att få ordning på tankar och hjälpa att minnas det som ska
skrivas ned. Då blir textens struktur med inledning, mitt och avslutning medvetandegjord för
eleven. Om eleven tycker att det är svårt att komma på något att skriva kan man låta honom
eller henne skriva ner en redan befintlig berättelse som denne känner till. Samarbetsskrivning
kan också vara en hjälp för dessa elever. Det går ut på att några elever skriver en berättelse
tillsammans alternativt skriver en del var av berättelsen (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).
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Toini Prim menar att det är speciellt viktigt för den som har läs- och skrivsvårigheter att lära
sig att strukturera för att klara av att skriva en sammanhållande text. Tankekartor är ett bra sätt
eftersom orden då ordnas upp och det skrivna får en struktur som är lätt att överblicka
(Gillberg & Ödman, 1994). 

Många elever som har läs- och skrivsvårigheter tror att de måste lyckas direkt och skriva
perfekt och utan fel redan första gången de skriver en text. Därför tenderar de att ge upp sitt
personliga skrivande. Inför man en processorienterad skrivning där man arbetar med
skrivning i en stegvis utveckling mot en färdig produkt, främjar man dessa elevers
skrivutveckling. Det är lika viktigt här som i allt annat att stärka det positiva i stället för att
fokusera på det negativa. Stegen i en processorienterad skrivning kan se ut så här:
• Förplanering. Man läser och diskuterar ett ämne för att hitta idéer och för att få mer

kunskap. Därefter ställer man sig frågor som "Vad vet jag, vilka erfarenheter har jag, vad
vill jag säga och få fram om ämnet?".

• Ett första utkast, en skiss. Här gäller det att få ner alla sina tankar på papper utan att bry sig
om stavning eller grammatik. Om det ser kladdigt ut med eller om det är fullt med
överstrykningar och anteckningar i texten spelar ingen roll.

• Reaktion från andra. Lärare eller andra elever läser det nedskrivna för att sedan ge respons
på det och diskutera innehållet. Man pratar tillsammans om vad som är bra och vad som
kan göras bättre. Det är innehållet som är det viktiga i detta skede, inte hur det som skrivits
är stavat.

• En ny version. Eleven skriver nu om och redigerar texten utifrån det som man kommit fram
till vid diskussionerna. Det är fortfarande innehållet i texten som är det viktiga, och läraren
måste tänka på att det inte krävs mycket rättning förrän texten inte längre är elevens. När
texten är omskriven kan den gå ännu ett varv för att få fram ytterligare synpunkter till ännu
en version. Nu som först kan man börja ta upp formella aspekter såsom rättstavning och
grammatik. 

• Publicering. Avsikten med skrivandet är ju att texterna kommer till användning, att någon
läser dem. I och med detta måste de också på något sätt spridas. Det kan t ex ske genom att
man sätter in texterna i en pärm som alla har tillgång till och kan läsa i, man kan läsa högt
för klassen eller sätta upp texterna på väggen (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

Om man låter ett meningsfullt sammanhang vara det centrala vid fri skrivning istället för att
koncentrera så mycket på rättstavningen, hjälper man eleverna att våga vara spontana i sitt
skrivande (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001).

I skrivundervisningen är datorn ett värdefullt hjälpmedel, men man ska inte låta eleverna
använda den för mycket. Särskilt under de första skolåren ska man tänka på att datorn inte ska
vara alltför dominerande. Det gäller att eleverna tränar upp sin handstil, eftersom man många
gånger är beroende av att ha en fungerande handstil (Høien & Lundberg, 1999).

5.4.4 Hjälpmedel

5.4.4.1 Talböcker

En talbok är en bok inläst på kassett. Den följer alltid den tryckta bokens text och läses in
ganska neutralt med en normal läshastighet. I princip alla romaner och en hel del facklitteratur
finns inlästa som talböcker. Varje år utkommer ca 3000 nya titlar. För barn och ungdomar
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finns en särskild faktaserie som kallas "fakta i närbild". Talböcker finns inte att köpa, men
man kan låna dem på biblioteket (Lundgren & Ohlis, 1995). De allra flesta talböcker går bra
att bara lyssna på, men ibland kan det vara bra att ha den tryckta boken för att kunna se på
bilder. Det finns också en del talböcker som kräver att den tryckta boken finns med (Talboks-
och punktskriftsbiblioteket, 1996). År 2001 finns det ca 64 000 talbokstitlar på kassett
(www.tpb.se).

5.4.4.2 DAISY – digitala talböcker

DAISY (Digitalt Audio-baserat Informationssystem) är ett helt nytt system för digitala
talböcker. En digital talbok är inläst i dator och det är människor som läser, alltså inte
syntetiskt tal. DAISY-talböcker kan man läsa i en dator eller i en särskild talboksspelare.
Talboksspelare finns idag, i ett begränsat antal, för utlåning på bibliotek och syncentraler men
man kan också köpa en egen spelare (www.tpb.se). 

Fördelar med att använda DAISY-talböcker är bland annat:
- att det är lätt att hitta i innehållet, man kan snabbt förflytta sig i texten och gå direkt till

den sida eller rubrik man är intresserad av
- att talböckerna är små och lätta, man lagrar DAISY-talböcker på CD-romskivor som

rymmer upp till 50 timmar
- att man slipper krångel med att byta kassettband under tiden man lyssnar (www.tpb.se).

I oktober 2001 fanns det över 4000 DAISY-talböcker som man låna från Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (TPB). Det handlar om både skönlitteratur och facklitteratur för vuxna
såväl som för barn. Nya digitala talböcker produceras hela tiden. TPB:s vision är att man år
2005 helt ska övergå till utlån av digitala talböcker (www.tpb.se).

5.4.4.3 Talböcker för lästräning eller Bok och band 

Talböcker för lästräning är speciellt framställda för personer med läs- och skrivsvårigheter
och för att användas vid lästräning i skolan eller på egen hand. Dessa böcker är inlästa i två
eller tre versioner med olika hastigheter - normal, långsam och extra långsam. Talböcker för
lästräning finns för alla åldrar och man följer med i den tryckta boken samtidigt som man
lyssnar på den hastighet som passar bäst (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 1996).

Man kan använda talböcker för lästräning på olika sätt i skolan. Här följer två metoder som
prövats i svenska skolor med gott resultat:
Metod A - med lärarhandledning
1. Eleven lyssnar i normalt tempo på ett avsnitt ur boken eller på hela boken.
2. Eleven lyssnar på den långsamma eller extra långsamma och försöker hänga med i texten

samtidigt.
3. Eleven läser igenom en eller några sidor i boken ur samma text som tidigare och läser

själv in dessa på band.
4. Läraren lyssnar på inläsningen. Tillsammans går lärare och elev igenom de ord som

eleven läst fel eller inte förstått.
5. Eleven läser in texten en gång till. Därefter diskuterar man vilka framsteg som gjorts

(utifrån lärarens anteckningar från inspelningarna och elevens egen bedömning).
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6. Arbetet fortsätter sedan på samma sätt. Eleven läser in på band, men kan också läsa högt
för läraren.

Den här metoden kräver att lärare och elev har ett nära och bra samarbete (Talboks- och
punktskriftsbiblioteket, 1996).

Metod B - på egen hand 
1. Eleven lyssnar på en del av boken i normal hastighet.
2. Eleven lyssnar på den långsamma eller extra långsamma inläsningen och följer samtidigt

med i boken. Efter en sida i boken stoppar eleven bandet.
3. Eleven läser sidan högt själv.
Denna metod kräver att eleven behärskar alfabetets ljud och skrivtecken. Metoden kan
användas som t ex hemläxa för att ge eleven känsla av att klara av och motivation att kämpa
vidare (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 1996).

En amerikansk läsforskare, Marie Carbo, menade redan 1978 att fördelarna med att använda
bok och band är många. Hon pekade bl a på följande vad gäller metodiken: 
- den är multisensorisk (aktiverar flera sinnen)
- den har högt intressevärde vilket medför att elevens uppmärksamhet fångas
- den sammanhängande texten hjälper eleven att koncentrera sig en längre stund än vad som

annars skulle vara normalt
- eleven riskerar inte att misslyckas och i och med det stärks självkänslan
- den ger tillräckligt med repetitioner för att befästa ordigenkänningen 
(Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 1996).

Enligt Høien & Lundberg (1999) finns det ingen större risk att de elever som använder bok
och band blir beroende, d v s hellre lyssnar än läser själva. Det är i stället så att eleven
föredrar att läsa själv när han eller hon märker att läsningen av texten i boken går snabbare än
rösten på bandet.

5.4.4.4 Kassettböcker

Kassettboken ger eleven en annan upplevelse än talboken eftersom kassettboken är inläst med
inlevelse och rytm, ofta av en skådespelare eller av författaren själv. Dessa böcker följer inte
alla gånger originaltexten. Kassettböcker finns att köpa i bokhandeln och man kan även låna
dem på biblioteket (Lundgren & Ohlis, 1995).

5.4.4.5 Läromedel på band

Läromedel på band är främst till för blinda (också bilderna förklaras). Elever med läs- och
skrivsvårigheter kan dock få låna dessa böcker om behovet hos blinda elever är fyllt. Antalet
tillåtna kopior per läromedel är 20. Man har också rätt att låta någon läsa in ett exemplar av
boken. Eleven kan då ges chans att komma med synpunkter på hur texten ska läsas in för att
på bästa sätt passa denne (Lundgren & Ohlis, 1995). 

Att t ex i matematik få räkneuppgifterna inlästa på band kan vara mycket värdefullt för den
som har svårt att läsa. Risken att eleven hoppar över viktiga ord eller gissar vad som står i
texten, minskar avsevärt (Gillberg & Ödman, 1994).
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5.4.4.6 Lättläst

För både barn och vuxna finns en del lättläst litteratur. Många av dessa böcker är dock
framställda för lindrigt förståndshandikappade. Därför är det bra om man kan rådgöra med en
bibliotekarie innan man sätter en sådan bok i handen på en elev med läs- och skrivsvårigheter.
Det gäller att hitta en för eleven lämplig bok som ligger i nivå med dennes kunskap och
intressen. Litteratur som är för enkel eller som har ett barnsligt språk kan ge en motsatt effekt
när det gäller elevens läsning. För den som har problem med läsning kan det kännas
förnedrande att få en bok som uppfattas som larvig eller barnslig (Lundgren & Ohlis, 1995).

I vanliga bokaffärer finns det ett antal klassiker att tillgå. Dessa är utgivna i bearbetad form,
särskilt med tanke på de som har läs- och skrivsvårigheter. Textmängden i dessa böcker är
ofta mindre, men man har ändå försökt att behålla originalförfattarens språk och stil. Ofta har
böckerna många illustrationer och stor text, och detta gör att läsaren känner att han läst
mycket (Gillberg & Ödman, 1994).

5.4.4.7 Dator

Enligt Myrberg (SOU 1997:108) har datorstöd till elever med läs- och skrivsvårigheter ökat
snabbt under 1990-talet. Stödet tar sig olika uttryck. De olika program som erbjuds kan bl a
handla om stavningsträning, stavningsstöd i samband med skrivning eller diagnos och
utvärdering av läsning och skrivning.

Att använda datorn i undervisningen kan på flera sätt medverka till att förbättra läs- och
skrivutvecklingen eftersom eleverna motiveras mer att arbeta med sina svårigheter. Datorn
och dess teknik är i sig motiverande för många. Dessutom är datorns möjligheter vad gäller
presentation av text inte begränsade och det kan verka stimulerande för många. Texten kan
presenteras både visuellt och auditivt eller båda delarna på samma gång (SOU 1997:108). 

Dataprogram är ett bra hjälpmedel eftersom det också finns många möjligheter till
individanpassning. Det är också bra att eleven själv direkt kan se sina resultat. Ytterligare en
fördel med dataprogram är att man kan träna obegränsat antal gånger utan att datorn tröttnar.
En lärares uppgivna signaler är elever ganska duktiga på att läsa av (Høien & Lundberg,
1999).

Ordbehandlingsprogram är mycket användbart för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Texten ser snygg ut. Det är enkelt att skriva – man behöver bara trycka på en knapp i stället
för att ägna lång tid åt att utforma bokstäver. En annan bra funktion är stavningskontrollen
som man använder för att snabbt kunna rätta eventuella fel. Det underlättar även inlärningen
av rättstavningen att själv ges möjlighet att upptäcka de felstavade orden (Gillberg & Ödman,
1994). Høien & Lundberg (1999) menar att när felen rättas omedelbart drillas rättskrivningen
in på ett mycket effektivt sätt.

Det har dessutom visat sig att elever med läs- och skrivsvårigheter som skriver sin text på
dator ofta tycker att det går lättare eftersom de vet att det går snabbt att redigera texten. För
många lässvaga elever verkar det också vara känslomässigt lättare att ta emot rättelser från en
dator än från en lärare (Høien & Lundberg, 1999).
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Om datorstöd används för barn med stora läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att läraren är
med och aktivt stöttar. Det har visat sig att om eleven arbetar självständigt finns en risk att
resultatet kan bli sämre än med konventionell pedagogik (SOU 1997:108).

6. RESULTAT AV INTERVJUER
Jag har intervjuat två lärare som båda arbetar i år 4-6. Här följer en tolkning av dessa
intervjuer med en kort analys av det jag vill uppmärksamma.

1. Vad kan man göra i förebyggande syfte?

Anna:
Anna tycker att det är viktigt att tidigt börja jobba med språklig medvetenhet. Att lyssna på
ljud och hålla på med rim och ramsor m m hjälper till att lägga grunden för en medvetenhet
om språket och dess uppbyggnad. Inom enheten som Anna jobbar i arbetar man redan i tidiga
förskolan med språklig medvetenhet. I förskoleklassen fortsätter man med det arbetet, och då
med ännu tydligare riktlinjer. Man arbetar mycket med att lära sig ljudet bakom bokstaven. I
år 1 har man också läsläxor varje vecka. Då används läseböckerna Ola, Elsa och Lisa. Dessa
böcker är baserade på samma texter, men texterna har olika längd och svårighetsgrad i de
olika böckerna. Därför kan man lätt individanpassa utifrån barnens läsförmåga. Arbetet med
läsläxor fortsätter även efter år 1. 

Bodil:
En kvart om dagen är något som Bodil tillämpar. Just nu har hon en tid, planerad på schemat,
som är avsedd för tyst läsning. Det sker alltså under organiserad form. Hon tror att det är bra
att visa eleverna att läsning är något viktigt och att man faktiskt kan avsätta särskild tid för det
i skolan. Tyst läsning ska inte bara ske när man får lite tid över, eftersom det då är många som
aldrig får chansen att läsa i skolan. 

Bodil har även organiserat läsning i form av en kvart om dagen tillsammans med hemmet.
Eleven ska läsa högt för någon hemma och denne ska sedan föra anteckningar i en läsjournal.
Anteckningarna kan gälla både sådant som har gått bra, men också det som är svårt och som
eleven kanske behöver extra hjälp med.

Analys: 
Anna ser inte bara till sin roll som lärare i år 4-6, utan menar att det är viktigt att börja så
tidigt som möjligt med förebyggande åtgärder. Bodil utgår från den situation hon är i och har
organiserad läsning i förebyggande syfte, både i skolan och i samarbete med hemmet. 

2. Hur upptäcker man att en elev har läs- och skrivsvårigheter?

Anna:
Anna berättar att i förskoleklassen inom hennes enhet görs ett test som heter Fonolek. Det
mäter fonologisk medvetenhet genom ljudsegmentering, ljudsyntes och lyssnande efter initialt
ljud. Detta kan hjälpa till att tidigt fånga upp de barn som har språksvårigheter. Från år 2 görs
H4-testet på alla elever, något som rekommenderas av Centrala stödteamet. H4 är ett test som
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mäter ordavkodningsförmågan. Anna menar att i år 2 måste man börja vara observant på
eleverna. De som fortfarande, en bit in på terminen, stakar sig fram och ljudar mycket när de
läser kan ha svårigheter med skriftspråket. Då kan man börja ana att allt inte står rätt till. 

Screeningtest genomförs på samtliga elever från år 2. Testen görs i september eller oktober
för att man redan i början på läsåret ska kunna upptäcka de elever som har svårigheter.
Eleverna får då göra H4, Tecken- ord- och meningskedjor (mäter ordavkodningsförmågan)
och stavningstest. Anledningen till att man gör just dessa test är att det finns aktuella
normeringsvärden till dessa och man har då något att jämföra med. Upptäcker man i dessa
screeningtest att det finns elever som har stora svårigheter får dessa göra ytterligare test.
Elever i år 2 och 3 gör UMESOL (Umeå skriv- och läsmaterial) som är ett test indelat i tre
delar. Man testar läsning och skrivning, fonologisk medvetenhet samt elevens självbild.
Elever i år 4-6 gör DLS (Diagnostiska Läs- och Skrivprov). Då tittar man lite mer ingående på
läshastighet, läsförståelse och ordförståelse. Efter dessa test har man som lärare en bra grund
för argument vad gäller hjälp och resurser till eleven. Behövs ytterligare uppföljning
genomför skolpsykologen så kallade C-prov, t ex WISC (Wechsler Intelligence Scale for
Children), ett slags intelligenstest för individualtestning av barns intelligens och
intelligensprofil.

Bodil:
Bodil tycker att hon kan upptäcka att en elev har svårigheter med läsning och skrivning
genom att hon helt enkelt upplever att något inte stämmer. Eleven kan upprepade gånger fråga
vad som står i texten eller undra vad det är man ska göra. Särskilt tydligt blir det, menar
Bodil, i matten eftersom det i matteböckerna ofta kan vara ett ganska svårt språk med en hel
del konstiga och främmande ord.

Andra vanliga tecken på att en elev har problem är att denne lämnar bokstäver i ord vid
skrivning och/eller att denne lämnar ändelser eller gissar på ord vid läsning. Ett annat tydligt
tecken kan vara att eleven har svårt att skriva av texter, exempelvis från tavlan till pappret.
Eleven har helt enkelt problem med att uppfatta bokstäverna korrekt och dessutom komma
ihåg dem.

Bodil vill alltid höra 4:orna läsa högt för henne och sedan återberätta ett stycke av det de läst.
Många elever kan ha en "kamouflerad" läsning, de klarar av att ta sig igenom en text, men de
vet egentligen inte vad den handlar om. Därför är det bra tycker Bodil, att de tvingas att
försöka återberätta. Har en elev svårigheter med att återberätta kan det vara ett tecken på att
något inte står rätt till.

Analys:
Anna berättar om flera olika tester som, inom hennes enhet, görs för att upptäcka läs- och
skrivsvårigheter. Bodil talar mer utifrån personliga erfarenheter som bygger på lång
yrkesverksamhet.

3. Hur går man tillväga när läs- och skrivsvårigheter har upptäckts?

Anna och Bodil:
Åtgärdsprogram upprättas efter resultatet av de tester som eleverna får genomgå. Man tittar på
hur det ser ut (hur läget är), vad man kan och ska göra och vad som är nästa steg. Anna menar
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att det är a och o att ha föräldrarna med sig i arbetet med de elever som har problem. Har man
inte det kommer man ingenstans.

4. Vad kan man i skolan göra för att underlätta för elever med läs- och
skrivsvårigheter? Använder du några speciella hjälpmedel?

Anna:
Anna säger att de elever som har läs- och skrivsvårigheter inte alltid har svårt tankemässigt.
Det är just att få ihop delarna till en helhet som ställer till bekymmer för många av de här
eleverna. Det man exempelvis kan göra är att vid forskning kopiera upp faktatexter, eller i
vissa fall skänka en bok, och låta eleverna använda överstrykningspenna. 

Överstrykningspennor är mycket bra när eleverna ska lära sig att leta fakta. Det blir då lättare
för dem att se fakta och förstå vad som är viktigt och inte. Man kan även hjälpa eleverna att
leta fram fakta, många av dessa elever har inte förmågan att sålla bland informationen. Det
gäller också att man som lärare hittar lämpliga texter för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Det är inte så bra att sätta ett digert lexikon, med mycket fakta och liten text, i händerna på
dem. Överhuvudtaget ska man inte ge de här eleverna böcker med röriga och flashiga sidor.
Text ovanpå bilder är inte heller bra eftersom det blir rörigt, tycker Anna.

Miniräknare är ett annat enkelt hjälpmedel för dessa elever. Många har t ex svårt för att lära
sig multiplikationstabellen. Istället för att hänga upp sig på svåra tal är det bättre att de får
koncentrera sig på texten i problemet och ta reda på vad som egentligen ska räknas ut. Anna
tycker att det främst är 5:or och 6:or som har användning för miniräknaren på detta sätt. 4:or
som känner sig osäkra och som visar tendens till att ha svårt för sig, kan ha miniräknaren för
att kontrollera sig själva.

I engelskan kan man underlätta för elever med svårigheter genom att t ex låta dem välja ut
kanske hälften av läxglosorna. Eleven får själv bestämma vilka ord som ska läras in och får
sedan ta ansvar för att kunna dessa. Anna låter också någon elev ha muntliga förhör.

Något annat som man kan tänka på är att man ska vara extra tydlig vid instruktioner. Anna
tycker att det handlar mycket om hur ett arbete presenteras. En så enkel sak som att skriva ner
instruktionerna på tavlan eller på ett blädderblock och låta dessa sitta kvar, kan hjälpa många
elever som har svårt för att ta till sig information. Man kan även skriva ner en arbetsgång i
boken. Anna menar att det ofta bara handlar om småsaker som man kan göra. Ett exempel:
om man ber eleverna slå upp ordet Göteborg i en uppslagsbok kan man skriva bokstaven G på
tavlan. Många med läs- och skrivsvårigheter har svårt med alfabetet och får man bara se
vilken bokstav det handlar om så kan det vara en hjälp på vägen när det gäller att hitta i en
bok.

För att inte elever med läs- och skrivsvårigheter ska komma i kläm i skolan tycker Anna att
alla som arbetar i skolan bär ett ansvar att veta något om hur man hjälper dessa elever. Alla
måste vara insatta.  

Bodil:
Bodil använder sig av lite olika metoder för att hjälpa och underlätta för elever med läs- och
skrivsvårigheter. Många elever tycker att övergången från 3:an till 4:an kan vara jobbig och
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svår, delvis på grund av den ökade textmassan. I geografi använder Bodil en enklare lättläst
variant, som egentligen är till för elever som har svårt att läsa och skriva, för alla elever. Just
faktaböcker kan vara mycket arbetsamt att ta sig igenom och att låta alla elever ha en mer
lätthanterligt lärobok, tycker Bodil fungerar väldigt bra. Det blir en mjukare övergång.

De flesta läromedelsföretag har sina läromedel inlästa på band och det händer att Bodil låter
elever som har det mycket svårt använda dessa band.

När det gäller "forskning och att skriva faktameningar" gör Bodil så att hon låter de som har
svårt med läsning och skrivning skriva färre meningar. Hon kräver inte lika mycket av dem
när det gäller mängden av det skrivna. Det hon däremot kräver är att eleverna ska förstå det de
har skrivit. Ibland kan hon läsa högt och därefter låta eleverna plocka ut några viktiga fakta.
Det ökar förståelsen och därmed kunskapen.

Inom matematiken använder Bodil "Mattestegen" och de har en lättläst variant av sitt
läromedel. Sidorna ser likadana ut, bilderna och layouten är densamma, men texten är något
enklare och lättförståelig. Att sidorna ser likadana ut gör att det är enkelt att ha gemensamma
genomgångar. Alla slår upp samma sida.

Bodil har en del tid för specialundervisning i sin egen klass. Hon tycker att det är lättare att
arbeta med de elever som har svårt eftersom hon träffar dem mycket och hon vet exakt vilka
problemen är. När hon själv har specialundervisningen vet hon bäst vad eleverna behöver
jobba extra mycket med.

Analys:
Både Anna och Bodil ger flera förslag på hjälpmedel och vad man som lärare kan tänka på när
man har elever med läs- och skrivsvårigheter i sin klass. De visar att enkla saker kan vara till
stor hjälp. Bodil har också en del specialundervisningstid med elever i den egna klassen,
vilket hon tycker fungerar bra.

7. DISKUSSION
Mitt syfte med detta arbete var att inhämta information om läs- och skrivsvårigheter och hur
man kan hjälpa de elever som har det, dels från litteratur och dels genom intervjuer. Jag ville
få en ökad kunskap inom ämnet. 

Först och främst ville jag ta reda på vad läs- och skrivsvårigheter egentligen är. De
frågeställningar jag hade till grund för det gällde definition, orsaker och kännetecken. Därefter
ville jag skaffa mig tips och idéer om hur man, som en vanlig lärare (alltså en lärare utan
specialpedagogisk utbildning), kan underlätta för elever som har problem med läsningen och
skrivningen.

Jag har till mångt och mycket funnit svar på mina frågeställningar, men under resans gång
också upptäckt att det oftast inte finns ett givet svar kring frågor gällande läs- och
skrivsvårigheter. Forskarna har många gånger skilda uppfattningar kring definitioner och
orsaker. Jag har försökt att ta upp de olika åsikterna, för att själv få en så stor uppfattning som
möjligt om problemet.
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Trots att jag har inriktat mitt arbete på elever med läs- och skrivsvårigheter har jag, vad gäller
definitionsfrågan, valt att också ta upp några definitioner av dyslexi. Detta beror på att jag
själv vill få en förståelse för vad dyslexi egentligen är. Jag har nu förstått att det kan vara stor
skillnad på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter kan många elever
ha, utan att det för den skull handlar om bestående problem i form av diagnosticerad dyslexi. 

Den definition som Høien & Lundberg (1999) ger säger att dyslexi är en störning i det
fonologiska systemet, och att denna störning är bestående. Alltså har personer med dyslexi
alltid problem med läsning och skrivning. Däremot behöver det inte betyda att en person med
läs- och skrivsvårigheter har dyslexi, eftersom alla någon gång i livet kan ha problem med
läsning och skrivning under en viss period. Detta menar också Stadler (1994). Det är just
dessa elever jag främst vill ha beredskap för, eftersom jag tror att det är de som många gånger
kommer i kläm. Min tro och förhoppning är att de elever som har verkligt stora problem och
som man redan tidigt kan urskilja, får hjälp i form av ökade resurser. Man försöker i
möjligaste mån satsa på dessa elever, både för att det är skolans uppdrag att hjälpa elever med
speciella behov, men också för att man från skolans håll ska "ha ryggen fri" om det skulle visa
sig att eleven verkligen har dyslexi - då har man åtminstone gjort vad man skulle. Tidigare har
jag aldrig sett någon större skillnad i begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, men
sedan jag gjort detta arbete förstår jag att det kan vara det. Därför kommer jag i fortsättningen
vara försiktig när jag använder dessa begrepp och akta mig för att tala om en elev som
dyslektiker så länge inte en diagnos är ställd. 

Att elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha olika typer av problem är något som jag också
har lärt mig under arbetets gång. Somliga har visuella problem medan andra har auditiva eller
fonologiska svårigheter. En del har allvarliga problem medan andra inte har det fullt så svårt.
Avkodningssvårigheter är ett typiskt kännetecken när det gäller läs- och skrivsvårigheter och
ett sätt att upptäcka detta är att eleven har en mycket låg läshastighet. Dock, menar Rygvold
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001) att detta lika gärna kan bero på att läserfarenheterna är
för få eller att texten är för svår. Det är alltså hela tiden en avvägning för mig som lärare. Jag
tycker att det är bekymmersamt att man som lärare inte har tid att kontinuerligt sitta ned med
alla elever och lyssna på när de läser. Hade man den tiden tror jag mycket vore vunnet. Dels
är det lättare att upptäcka de som har svårigheter och dels kanske man märker att den eleven
som man från början trodde hade problem faktiskt klarar sig riktigt bra. Det blir enklare att
fördela resurserna och framför allt blir det en mer rättvis och riktig fördelning. 

Rättskrivningssvårigheter är det andra typiska kännetecknet för läs- och skrivsvårigheter. Det
känns som att det är lättare att upptäcka stavningsproblem än läsproblem. I skolan får vi hela
tiden ta del av elevernas arbeten och det de har skrivit, och i och med det ges vi chansen att
granska det skrivna. Det är inte svårt att upptäcka att en text är osammanhängande eller att
den innehåller en stor mängd stavfel. Det behöver inte vara fråga om bestående läs- och
skrivsvårigheter, men det kan vara det, och därför ska vi i skolan hjälpa och stötta dessa
elever så gott vi kan.

Har man inte så stora kunskaper om läs- och skrivsvårigheter så tycker jag i alla fall att man
som lärare bör känna till vissa kännetecken. FMLS checklista (se 6.2.3) är här ett utmärkt
hjälpmedel för alla lärare. Den ger på ett enkelt och tydligt sätt information om olika
svårigheter eller fel som ofta görs och kan fungera som en väckarklocka. För det viktiga är ju
att vi så tidigt som möjligt upptäcker elever med svårigheter i läs- och skrivinlärningen.
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De orsaksförklaringar som jag har stött på i mina litteraturstudier handlar till stor del om arv
eller miljö. Forskarna verkar inte helt enade när det gäller frågan om vilka orsaker som kan
finnas till läs- och skrivsvårigheter och dessutom får jag den känslan att det verkar vara svårt
att uppmärksamma orsakerna.

Många av de pedagogiska åtgärderna som tas upp i litteraturstudien är sådana som jag anser
har betydelse i all undervisning och är bra för de allra flesta elever. Dock förmodar jag att
elever med läs- och skrivsvårigheter har särskilt stor glädje och nytta av dem. Jag tror att det
är viktigt att eleverna får göra samma saker som sina övriga klasskamrater, men att det kan
och får ta längre tid. Därför är det av stor vikt att vi lärare har ett öppet arbetsklimat i
klassrummet och poängterar att vi människor faktiskt är olika och lär oss på olika sätt. Det är
inget som är konstigt eller onormalt.

En hel del av det som jag tagit upp i min litteraturstudie tycker jag att de personer som jag
intervjuade också känner till. Anna pratar om hur viktigt hon tycker det är med språklig
medvetenhet, något som ju visat sig vara av stor vikt när det gäller främst läsinlärningen och
som bl a Gillberg & Ödman (1994) tar upp. Både Anna och Bodil ger en mängd bra förslag på
hur man kan underlätta för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vissa tas också upp i
litteraturdelen. Jag har personligen fått många enkla, men bra, förslag på hur man på ett lätt
sätt kan anpassa undervisningen för de som har svårt. Att som Bodil få ha en del
specialundervisning i sin egen klass måste vara ett privilegium både för eleverna och för
henne själv, eftersom hon bäst vet vad de måste arbeta med. Förslaget att alla 4:or får använda
en enklare och mer lättläst bok i geografi, som ju är ett faktaspäckat ämne, tycker jag verkar
bra. 

Genom mina intervjuer har jag även fått en inblick i hur man kan upptäcka att en elev har läs-
och skrivsvårigheter. Det var något som jag visserligen tog upp i min litteraturstudie, men jag
var också intresserad av att höra hur lärare ute på fältet gör. Anna berättade mycket om olika
tester som görs, medan Bodil utgick mer från sina personliga erfarenheter och tankar. Tester
är bra, särskilt för mig som är ny som lärare, men jag tror att erfarenheten som ett långt
yrkesverksamt liv ger, är guld värd. 

När det gäller läs- och skrivinlärningen är målet att alla elever ska kunna läsa och skriva efter
år 1, men jag undrar om alla barn verkligen har den mognaden som krävs för att klara det. Är
tempot för högt i dagens skola? Innebär det i så fall att alla de som inte har lärt sig läsa och
skriva i år 1 har läs- och skrivsvårigheter? Är det i vissa fall ”bara” en mognadsfråga? Nya
frågor väcks hela tiden hos mig och jag antar att många av dem kommer jag få svar på under
mina kommande år som lärare.

Något som jag själv skulle vilja läsa och lära mig mer om är språklig medvetenhet, som ju har
visat sig vara så viktig när det gäller grundarbetet inför läs- och skrivinlärningen. Jag nämner
det i mitt arbete, men går inte djupare in på ämnet. Däremot ger jag i min referenslista förslag
på några böcker som ger många bra exempel på hur man kan arbeta med språklig
medvetenhet. Det kan ge en bra bas att stå på, men säkerligen finns det mycket annan bra och
läsvärd litteratur inom ämnesområdet. De ska jag ta mig an!

Jag tycker att jag har ökat mina kunskaper om läs- och skrivsvårigheter avsevärt i och med
detta arbete, men jag har också förstått att det alltid finns mer att lära. Mina kunskaper är dock
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förmodligen bara en droppe i havet, men min förhoppning är ändå att dessa ska komma mig
och mina elever till godo i framtiden. Jag hoppas också att andra som arbetar med barn kan ha
glädje och nytta av detta arbete.
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