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INLEDNING

Bakgrund
Att arbeta som lärare i grundskolan är ett både roligt och krävande yrke på mer än ett
sätt. När barnen börjar skolan vid cirka sju års ålder kommer de med en mängd olika
erfarenheter och kunskaper. Deras mognadsnivåer är lika skiftande som deras hem-
miljöer och deras förväntningar på skolan. Inom en och samma klass kan det skilja flera
år i mognad mellan eleverna (Frisk 1996b). Sannolikt finns det också i varje klass en
eller flera elever som kommer att få problem med sin läs- och skrivinlärning. Enligt
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94
1998) ska skolan ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och skolan har dessutom
ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Elevernas svårigheter bör ses som ett uttryck för den normala variationen
och som en utmaning i arbetet. Att planera undervisningen för klassen som grupp och
för varje enskild elev bör ses som en inspirerande utmaning.

I vårt skriftspråksbaserade samhälle är det ett allvarligt problem att inte, på ett tillfreds-
ställande sätt, kunna läsa och skriva. Både under min egen skolgång och under
lärarutbildningen har jag mött barn som har haft större eller mindre svårigheter med att
lära sig läsa och skriva. Omständigheterna har alltid fascinerat mig. Vad är det som
påverkar förmågan att lära sig läsa och skriva? Varför är det extra besvärligt för en del
barn medan andra barn praktiskt taget lär sig läsa på egen hand? Som lärare anser jag att
det är viktigt att tidigt upptäcka dessa elever för att kunna hjälpa dem i deras läs- och
skrivutveckling, helst genom förebyggande arbete. Alla elever kanske inte blir
storkonsumenter av litteratur eller skribenter. Men målet för mig som lärare är att alla
ska nå en sådan nivå i sin läsning och skrivning att de klarar sin vardag utan problem.

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att ha kännedom om de faktorer som
kan påverka läs- och skrivinlärningen. Flera författare (exempelvis Carlström 1996)
påpekar att det är viktigt att se helheten. Eleven har mycket att vinna om läraren ser hela
eleven och dennes situation och inte bara de svårigheter som eleven har.

Uppsatsen riktar sig främst till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, framför allt
nyexaminerade, men även till andra som är intresserade av läs- och skrivsvårigheter i ett
helhetsperspektiv.

Centrala begrepp
En stor svårighet i arbetet med denna uppsats har varit att många författare använder
begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter utan att tydligt skilja på dem. För att
förhindra att liknande förvirring uppstår i samband med läsandet av detta arbete vill jag
börja med att klargöra några begrepp som är centrala i uppsatsen.

Statens offentliga utredningar (1997) gör en tydlig skillnad mellan uttrycken elev i
svårigheter respektive elev med svårigheter. Statens offentliga utredningar (1997, i
fortsättningen förkortat till SOU) menar att när man talar om elever med svårigheter ses
eleven som bärare av problemet. Förklaringen till svårigheterna söks enbart hos eleven.
För en elev i svårigheter däremot är det i samspelet med omgivningen som
svårigheterna uppstår. Förklaringen söks hos både eleven och dennes omgivning. Jag
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kommer här att använda mig av begreppet med/har svårigheter. Även om begreppet i
svårigheter bäst överensstämmer med innehållet och synsättet i min uppsats har jag valt
att använda med/har svårigheter. Valet har jag gjort eftersom det är det uttryckssätt som
vanligen används i skolorna idag.

Det förekommer ständigt en diskussion kring begreppet svag i samband med en elev
med svårigheter. Många menar att begreppet är negativt och missvisande. Torbjörn
Lundgren & Karin Ohlis (1995) menar att man inte ska se på dessa elever som svaga.
Istället ska man se till det positiva, de starka sidorna. Jag instämmer i resonemanget
men kommer ändå att använda begreppet svag om elever med svårigheter i min uppsats.
Valet beror på att jag helt enkelt inte kan hitta ett ord som ger en likvärdig innebörd
men utan att även det vara negativt laddat.

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla sorter av problem i samband med läsning och
skrivning. När jag använder begreppet avser jag läs- och skrivsvårigheter i allmänhet,
oberoende av vad som orsakar och/eller påverkar svårigheterna.

Ordblindhet, dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter är tre olika begrepp för en
och samma form av svårigheter. Ordblindhet anses idag av många som förlegat och
missvisande och används därför sällan. Specifika läs- och skrivsvårigheter är den
svenska termen. Den anses av många, exempelvis Torleiv Høien & Ingvar Lundberg
(1999), som för lång att använda på ett praktiskt sätt. Dyslexi är den internationellt
erkända termen och den mest använda. Den är kortare än den svenska och därför mer
praktisk att använda. Även om jag anser att termen för tankarna till ett sjukdomstillstånd
är det dyslexi jag framför allt kommer att använda mig av, då jag anser att den är kort
och funktionell.

Allmänna läs- och skrivsvårigheter syftar till svårigheter som har andra orsaker än
dyslexi. Vad begreppen närmare innebär redovisas i litteraturgenomgången under
respektive rubrik.

Syfte
Mitt syfte är att genom intervjuer med sex elever om deras tankar kring läsning och
skrivning få fram en bild av vilken läs- och skrivmiljö barn kan leva i, hur barnen tänker
kring läsning och skrivning samt hur barnen ser på sig själva i förhållande till läsning
och skrivning. Utifrån svaren vill jag försöka se eventuella samband med deras
respektive läs- och skrivförmåga. Genom undersökningen vill jag också visa på några
av de faktorer som kan påverka läs- och skrivinlärningen i negativ riktning men även i
positiv riktning.

Frågeställningar:
- Hur tänker sex elever kring läsning och skrivning samt sin egen läs- och

skrivförmåga?
- Vilka faktorer kan påverka läs- och skrivförmågan?
- Vad är läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi samt vad orsakar

svårigheterna?
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LITTERATURGENOMGÅNG

Vad säger skolans styrdokument?
I både Lpo 94 (1998) och i kursplanen för svenska (1998) finns stycken som berör
elever med läs- och skrivsvårigheter lite extra. I Lpo 94 kan man exempelvis läsa
följande:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. [---]
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. [---] Skolan
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika
för alla. (Lpo 94 s. 6)

Inledningsvis i kursplanen för svenska kan man läsa nedanstående:

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för
att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift
att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. (Kursplan i svenska
s. 49)

Vidare finns i kursplanen för svenska formulerade mål som eleverna ska ha uppnått
efter femte respektive nionde året i grundskolan. Många av dessa mål handlar om
läsning och skrivning vilket är de delar av svenskämnet som framför allt vållar problem
för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall

- kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för
barn och ungdom med god förståelse och med flyt i läsningen

- kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med
tydlig handstil och så att mottagaren kan förstå

- känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket
och de vanligaste reglerna för stavning och kunna använda ordlista

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall

- kunna läsa till åldern avpassa skönlitteratur, saklitteratur och
dagstidningarnas artiklar i allmänna ämnen med god förståelse så att
innehållet kan återges sammanhängande

- kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser så
att innehållet framgår tydligt och därvid tillämpa skriftspråkets
normer för stavning, meningsbyggnad och bruk av skiljetecken
(Kursplan i svenska s. 51-52)

Att kunna läsa och skriva - vad innebär det?
Till skillnad från talet är läsning och skrivning inte något som vi har med oss från
födseln. Vi föds med naturliga förutsättningar för att kunna kommunicera muntligt. Det
enda som krävs för att vi ska utveckla vårt tal är att vi växer upp i en språklig miljö.
Läsning och skrivning däremot är kulturellt betingat och något som människan själv har
konstruerat. Det räcker inte med att barn lever i en stimulerande närmiljö. För att vi ska
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lära oss läsa och skriva krävs någon form av vägledning, även om det inte behöver vara
regelrätt undervisning (Myrberg 1997).

Steen Larsen (1990) menar att läsning är en komplicerad process som endast fungerar
när en rad positiva villkor uppfylls. Det finns inte någon särskilt språkcentrum i hjärnan
utan för att kunna läsa krävs att en mängd olika basfunktioner samarbetar. För att kunna
läsa och skriva krävs exempelvis fonologisk medvetenhet, visuell perception,
samordning av ögonens rörelser och språkförståelse.

Förmågan att kunna läsa och skriva bedöms alltid i förhållande till det samtida
samhällets villkor. Den som idag betraktas som lässvag skulle kanske för hundra år
sedan ha betraktats som en fullgod läsare. Runt om i världen finns flera hundra språk
som saknar ett skrivet språk (SOU 1997). Hur handikappad en person med läs- och
skrivsvårigheter är, är alltid i förhållande till omgivningen. Idag finns det miljontals
vuxna människor som inte kan läsa och skriva. Så länge de befinner sig i ett samhälle
som inte baseras på skrift är de inte handikappade (Høien & Lundberg 1999).

Språklig medvetenhet tycks vara en viktig förutsättning för att utveckla goda kunskaper
i läsning och skrivning. När man talar om att ett barn är språkligt medvetet menar man
framför allt att barnet kan skilja mellan ordens betydelse och deras form (Carlström
1996). En viktig del av den språkliga medvetenheten är den fonologiska medvetenheten.
När man är fonologiskt medveten har man en förståelse för kopplingen mellan
språkljuden (fonem) och bokstäverna (grafem). Den fonologiska medvetenheten är en
av de allra viktigaste faktorerna för att läsningen och skrivningen ska fungera (Stadler
1998). Svensson (1995) framhåller forskning som visar att barn som saknar fonologisk
medvetenhet i förskolan riskerar läs- och skrivsvårigheter. Forskningen visar också att
riskerna kan minimeras med språkstimulerande övningar. Barn som får en god och
regelbunden träning i språklig medvetenhet innan de börjar skolan har bättre
förutsättningar inför den kommande läs- och skrivinlärningen. Stanovich hävdar, enligt
Svensson (1995), att dyslektiker saknar fonologisk medvetenhet.

Läsning
Målet med läsning är att få veta någonting, att förstå vad som står i texten. Medlet för
att nå dit är avkodning av bokstäverna och orden. Läsningen består således av två delar:
avkodning och förståelse. Båda delarna måste finnas med för att få till stånd läsning.
Även om läsaren kan avkoda texten rätt betyder den ingenting om han/hon inte förstår
vad som står. En utländsk text kan en god läsare visserligen avkoda med då förståelsen
för ordens innehåll inte finns uteblir behållningen av texten, själva läsningen. Utan en
riktig avkodning förlorar man även innehållet i texten. Detta gör att avkodningen och
förståelsen är beroende av varandra för att en ”riktig” läsning ska uppstå. För att kunna
läsa måste man känna igen grafemen, kunna associera till fonemen samt att
sammanljuda dessa till ord. Det är det senare som är svårast med läsning och det är i
denna förmåga som läs- och skrivsvårigheter oftast uppstår (Stadler 1994 och 1998).
Karin Taube (1987 s. 67) menar att ”fullgod läsförståelse kräver en korrekt och
automatiserad avkodningsförmåga, ett rikt ordförråd, förtrogenhet med skriftspråkets
ordval och meningsbyggnad, rika erfarenheter av omvärlden samt läsarens aktiva
deltagande i läsningen”.
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Skrivning
Att kunna skriva innebär att veta skrivriktningen, att känna till bokstävernas utseende
och att genom ljudning få fram de rätta bokstäverna. Vidare måste skrivaren ha en viss
ordkunskap och kännedom om meningsbyggnad. Skrivning handlar om mycket mer än
att bara kunna stava till ord. I de allra flesta fall är målet med en skrift att någon ska läsa
den. Detta ställer krav på skrivarens förmåga att strukturera sina tankar. Den skrivna
texten ska vara av sådan kvalitet, till exempel rätt stavad och grammatiskt riktig, att en
läsare förstår textens budskap (Taube 1987). SOU (1997) menar att skrivning är en
komplicerad process och därmed svårare än läsning. Maj Björk (1996) däremot menar
att skrivning i allmänhet är lättare för barn än att läsa. När barnet skriver kan det utgå
från sig själv och sin egen kunskap. Barnet väljer då ord som det klarar att stava till. Vid
skrivning kan barnet göra uppehåll eller ta ett steg i taget, vilket inte gör skrivningen
lika krävande som läsningen (Björk 1996). För att kunna skriva krävs att man kan
analysera språkljuden i orden, identifiera ljuden, dela upp dem i grafem och skriva dem
i rätt ordning (Stadler 1994).

Vad utmärker en god läsare och skrivare?
En van läsare läser en text med automatiserad avkodning och behöver därför inte ljuda.
Den vane läsaren har även en god förståelse. Läshastigheten kan tränas upp genom
läsning. Definitionen för läskunnighet är enligt den internationella undersökningen
International Adult Literacy Survey (IALS):

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för
- att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer
- att kunna tillgodose sina behov och personliga mål
- att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina förutsättningar

(SOU 1997 s. 25)

Den vane skrivaren skriver utifrån ordbilder i minnet. Han behöver inte fundera eller
ljuda för varje ord. Ordens minnesbilder erhåller skrivaren genom övning, överinlärning
och automatisering (Stadler 1998).

Barns tankar om läsning och skrivning
Barns tankar om läsning och skrivning är antagligen lika många som det finns barn. Det
är dock vanligt att mindre barn uppfattar läsning och skrivning som samma sak. Ingrid
Pramling Samuelsson & Ann-Charlotte Mårdsjö (1997) har intervjuat barn för att få en
uppfattning om hur barn tänker kring hur läsning går till samt varför man behöver kunna
läsa och skriva. Deras undersökning visar att barnens svar går att kategorisera i olika
grupper. Barnens svar på hur man gör när man läser menar de fördelar sig på aktiviteten
i sig, delarna och helheten. Med aktiviteten i sig menar de att barnen refererar till något
konkret som man gör, till exempel att man berättar eller hur man håller i boken. De barn
som hänvisar till delarna fokuserar på bokstäverna medan de barn som refererar till
helheten ger svar som exempelvis att man tittar på ordet och vet vad som står. På frågan
varför man ska kunna läsa och skriva lämnar barnen svar som Pramling Samuelsson &
Mårdsjö menar går att kategorisera i grupperna aktiviteten i sig, framtiden och
budskapet. För barn som uppger själva aktiviteten som anledning är det själva läsningen
och skrivningen som är central men det kan även vara upplevelsen av aktiviteten.
Många barn uppger svar som har med framtiden att göra. Det kan handla om
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exempelvis vuxenlivet och framtida arbete. Det finns också barn som ser läsningen som
ett kommunikationsmedel. De menar att man måste kunna läsa för att kunna ta till sig
budskapet i texter av olika slag, exempelvis brev eller meddelanden (Pramling
Samuelsson & Mårdsjö 1997).

75 % av barnen förknippar läsningen med skolans verksamhet (Dominkovic 1984).
Även SOU (1997) anser att barn förknippar läsning med skolan i första hand. De menar
även att de flesta barn ser läsinlärningen som ett huvudsyfte med att börja skolan (SOU
1997 s. 349). Själva läsprocessen är viktigare för barnen än läsningens funktion.
Utredningen hänvisar till Dahlgren & Olsson undersökning som visar att eleverna efter
ett år i skolan menar att man läser för att bli en bättre läsare och därmed bättre i skolan
(SOU 1997 s. 116).

Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle. Det är barn mycket väl medvetna
om. De barn som har någon form av läs- och skrivsvårigheter kan därför känna sig
mindre värda. Vanliga tankar vid läs- och skrivsvårigheter är att man är dum i huvudet,
lat eller slarvig (Green 1990).

Läs- och skrivsvårigheter
Begreppet läs- och skrivsvårigheter är ett sammanfattande begrepp som innefattar alla
tillstånd av läs- och skrivsvårigheter, oberoende av vad de orsakas av (Stadler 1994).
Vissa former av läs- och skrivsvårigheter är tillfälliga och kan arbetas bort. Andra är
bestående och mer svårhanterade. De flesta former av läs- och skrivsvårigheter uppstår i
samband med läs- och skrivinlärningen, men det finns även läs- och skrivsvårigheter
som kan uppstå senare i livet, exempelvis som följd av en hjärnskada (Frisk 1996a).
Ibland gör man en uppdelning i specifika läs- och skrivsvårigheter och allmänna läs-
och skrivsvårigheter. Uppdelning beror på vilken orsaksbakgrund som svårigheterna
har. För alla läs- och skrivsvårigheter gäller att man på ett eller annat sätt har svårigheter
att läsa och skriva. Ofta är det svårt att avgöra vad som orsakar läs- och
skrivsvårigheterna. I de flesta fall finns flera påverkande faktorer till att svårigheterna
uppstår.

Intresset för läs- och skrivsvårigheter uppstod under senare delen av 1800-talet. Det var
då framför allt läkare som började att studera dessa svårigheter. Begreppet ordblindhet
infördes av bland annat läkaren Kussmaul 1877. Han menade att den ordblinde kunde se
bokstäverna men var blind inför orden (Stadler 1994). På 1930-talet framförde Orton
kritik mot ordblindhet som begrepp och förespråkade istället strephosymbolia. Termen
slog dock aldrig igenom men Orton fick efter sin död ge namn åt den största
dyslexiorganisationen i världen, The Orton Dyslexia society. Psykologen Monroe ansåg
att läs- och skrivsvårigheter kunde ha andra orsaker än bara hjärnskador. Han menade
att även dålig syn eller hörsel, dålig skolundervisning, dålig perception med mera kunde
vara den primära orsaken till läs- och skrivsvårigheter. Under 1980-talet präglades
debatten om att orsaken till läs- och skrivsvårigheter var personens omognad. Många
menade att dyslexi egentligen inte fanns (Ericson 1996).

Dyslexi är det vanligaste handikappet i Sverige liksom i hela västvärlden (von Euler
1995). Eftersom det inte finns en preciserande definition för dyslexi som alla godtar och
inte heller någon bra metod i utredningen av läs- och skrivsvårigheter varierar
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förekomstfrekvenserna mycket. Stadler (1994) menar att forskningen visar på allt
mellan 1% och 20%. Den personliga variationen gör det svårt att ge några exakta siffror.
Få genomgår enhetliga tester som gör det möjligt att jämföra resultaten. Björk (1996)
menar att ungefär 20% av befolkningen har någon form av läs- och skrivsvårigheter.
Läs- och skrivsvårigheter av den svårare karaktären, dyslexi, menar hon att cirka 5-10%
har, men att det egentligen bara är 1% som efter särskild undervisning fortfarande har
sina specifika svårigheter kvar.

Specifika läs- och skrivsvårigheter - dyslexi
Den svenska termen specifika läs- och skrivsvårigheter betyder samma sak som den
idag internationellt använda termen dyslexi. Även det äldre begreppet ordblindhet
innebär samma svårigheter. Många forskare och författare (exempelvis Stadler och
Høien & Lundberg) använder begreppet dyslexi, vilket Høien & Lundberg (1999 s. 10)
menar är det som närmast återger svårighetens verkliga natur, då dyslexi betyder
”svårigheter med skrivna ord” (dys = svårigheter, lexia = ord).

Dyslexi är en funktionsnedsättning vilken främst kännetecknas av svårartade, långvariga
och oförklarliga svårigheter med det skrivna språket. Det finns flera teorier om
dyslexins orsaker. Idag råder det dock stor enighet bland forskare om att orsaken till
dyslexin är av biologisk/neurologisk natur. En svaghet i någon eller några av de
hjärnfunktioner som är verksamma vid läsning och skrivning ger den funktions-
nedsättning som dyslexin innebär (Stadler 1994).

Definitioner
Flera försök till att definiera dyslexi har gjorts. Ingvar Lundberg (1995) visar på en av
de tidigare definitionerna, vilken kom till 1968 vid World Federation of Neurology.
Denna definition visar inte på vad som är utmärkande för dyslexi utan snarare vad
dyslexi inte är. Definitionen menar att dyslexi är:

A disorder manifested by difficulty in learning to read, despite conventional
instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is
dependent upon fundamental cognitive disabilities which are frequently of
constitutional origin. (Lundberg 1995 s. 33)

Høien & Lundberg (1999) har sammanställt en egen definition av hur de ser på dyslexi
och dess orsaker. Nedanstående citat är deras egen sammanfattning av den längre och
mer utförliga definitionen.

Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av
en svaghet i det fonologiska systemet (Høien & Lundberg 1999 s. 21).

Den svenska föreningen Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) har
även de en egen definition (informationsmaterial från FMLS):

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett funktionshinder, som yttrar sig som
bristande förmåga att använda skriven text och/eller att skriva text för:
- att fungera i samhället och uppfylla kraven i olika vardagssituationer
- att tillgodose sina behov och personliga mål
- att öka sina kunskaper och utvecklas i enlighet med sina förutsättningar
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Svårigheten med att anta en definition som är allmänt och internationellt accepterad är
bland annat att orsaken inte helt är klarlagd. Vidare består dyslexi av ett antal symtom
vilka inte är desamma hos alla människor med dyslexi. Svårigheterna är inte heller lika
stora hos alla med läs- och skrivsvårigheter (Stadler 1994). Definitionen för dyslexi är
på grund av detta svår att fastställa och Høien & Lundberg (1999) menar att gränsen
mellan dyslexi och andra former av läs- och skrivsvårigheter därför blir godtycklig.

Orsaker
Kulturella, sociala och undervisningsmetodiska faktorer är viktiga men den primära
orsaken till dyslexi är av biologisk/neurologisk grund. Forskare är eniga om att det
förekommer avvikelser i hjärnan hos dyslektiker jämfört med ”normala” läsare. Det är
framförallt ett område som heter planum temporale som visar upp storleksmässiga
skillnader. Hos en normalläsares hjärna är området i den vänstra hjärnhalvan oftast
större, medan en dyslektiker vanligen uppvisar det omvända förhållandet Høien &
Lundberg (1999). Forskningen har även ägnat uppmärksamhet åt hjärnhalvornas
dominans. Det finns forskare som menar att en oklar dominans skulle ge upphov till
dyslexi. Resultaten är dock mycket varierande och det råder därför oenighet (Stadler
1994).

Om dyslexin är ärftligt betingad är en annan fråga som forskningen runt dyslexi har
arbetat med. Frisk (1996a) hävdar att ärftlighet är den vanligaste orsaken till dyslexi.
Han hänvisar bland annat till egen forskning som visar att i två tredjedelar av fallen
finns dyslexin i släkten. Stadler (1994) menar att dyslexin visserligen kan vara ärftlig då
den bevisligen uppträder mer frekvent i vissa släkter men att den ändå måste ses som ett
resultat av både arv och miljö. Høien & Lundberg (1999) menar även de att dyslexi är
ärftligt men påpekar samtidigt att det inte är själva dyslexin som ärvs utan snarare
förutsättningarna för den. Liksom Stadler menar de att det är i samspelet med miljön
som dyslexin framträder.

Forskarna söker efter dyslexins gåta på fler håll än i hjärnan och i herediteten men där är
resultaten inte lika tydliga och forskarna inte lika eniga. På en punkt är dock alla
forskare helt överens. Dyslexi har inte ett direkt samband med nedsatt intelligens, vilket
undersökningen som redovisas i figur 1 tydligt visar (Lundgren & Ohlis 1995 s. 9).
Ingen dyslektiker finns representerad i gruppen med den lägsta begåvningsnivån när två
tester av icke-verbal begåvning genomfördes. Däremot finns några elever ur
undersökningens kontrollgrupp i gruppen med lägst begåvningsnivå.

Figur 1.
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Allmänna läs- och skrivsvårigheter
SOU menar att ”små barn som håller på att lära sig läsa och skriva i förskola och skola
har inte läs- och skrivsvårigheter” (SOU 1997 s. 281). De menar istället att det är
förutsättningarna som barnet möter som ligger till grund för om barnet kommer att klara
sin läs- och skrivinlärning eller om barnet kommer att möta svårigheter. Flera av de
faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen redovisas här nedan.

Orsakerna bakom allmänna läs- och skrivsvårigheter kan vara många, men Stadler
(1994) menar att allmänna läs- och skrivsvårigheter har en tydlig förklaring till skillnad
från dyslexin. Vidare menar Stadler att det ofta finns flera orsaker bakom att en elev får
svårigheter med sin läs- och skrivinlärning. Nedanstående problematik kan vara en
direkt orsak till läs- och skrivsvårigheter, men det kan också vara påverkande faktorer
till svårigheterna.

Syn, hörsel, motorik, intelligens och minne
Problem med synen eller ögonens motoriska funktion kan skapa stora svårigheter med
läs- och skrivinlärningen. Jan Wikander (1990) hänvisar till en undersökning som visar
att 19 % av eleverna har sådana synproblem att de skulle kunna innebära svårigheter
med läsinlärningen. För att kunna läsa krävs att ögonens koordination, skärpeinställning
och motorik fungerar (Wikander 1990). Dessutom är det av stor vikt att en dominant
sida, (hand och öga) har utvecklats innan läs- och skrivinlärningen börjar (Gustafsson &
Hugoh 1990).

Hörselnedsättningar kan leda till läs- och skrivsvårigheter. Dessa ska dock inte heller
ses som en primär orsak till dyslexi men kan ge upphov till svårigheter med läs- och
skrivinlärningen (Frisk 1996a).

Andelen barn med motoriska svårigheter är tydligt större hos barn med läs- och
skrivsvårigheter än hos andra barn (Johansson, Forssberg & Edvardsson 1995 samt
Price 1995). Men Gustafsson & Hugoh (1990) menar att enbart motorikträning inte
hjälper dessa barn att lära sig läsa. Motorikträningen ska istället ses som en del av
helheten. De menar att träningen måste börja där elevens tidigaste brister finns, vilket
ofta är i motoriken.

Problem med läs- och skrivinlärningen kan utgöras av en nedsatt intelligens. En elev
med reducerad intelligens har sämre förutsättningar för att kunna lära sig läsa och skriva
(Frisk 1996a). Däremot kan inte en nedsatt intelligens förutsättas i samband med läs-
och skrivsvårigheter.

När man läser och skriver använder man sig av korttidsminnet, eller arbetsminnet, för
att tillfälligt lagra den aktuella informationen som är nödvändig. För att kunna ljuda
krävs korttidsminne. Svagheter i korttidsminnet kan därför ge svårigheter med läsning
och skrivning (Taube 1987). Carlström (1996) menar att barn med läs- och
skrivsvårigheter ofta verkar ha en nedsättning i korttidsminnet. I likhet med Carlström
menar Christer Jacobson (1996) att dyslektiker har en sämre minnesförmåga.

Hemförhållanden och synen på läsning och skrivning
Utvecklingen mot att läsa och skriva börjar redan i hemmet. Barnens hemmiljö har stor
inverkan på hur barnen kommer att klara sin läs- och skrivinlärning. En god språkmiljö
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där föräldrarna ofta läser, diskuterar och skriver tillsammans med barnet leder till att när
barnet börjar skolan har det bättre förutsättningar för att klara läs- och skrivinlärningen.
Föräldrarna är förebilder för barnen. Tillsammans har de upplevt glädjen och nyttan
med att kunna läsa och skriva, vilket ger barnen inspiration i den egna läs- och
skrivutvecklingen. Även efter det att barnet självt lärt sig läsa och skriva är det viktigt
att läsa för sitt barn. Högläsningen ger bland annat möjlighet till samtal, gemenskap och
ett utökat ordförråd (Björk 1996). Vidare ger högläsning också intresse för böcker,
motiv att lära sig läsa och vana att lyssna till det skrivna språket (Dominkovic 1984).
Svensson menar att barn som har fått lyssna till högläsning som en del av sin vardag
utvecklar ett rikt språk och nyfikenhet inför skriftspråket. Hon menar även att barn som
har fått vara delaktiga i att skriva blir motiverade att själva lära sig att läsa och skriva
(Svensson 1995).

Barn som kommer från en miljö där det skriftliga språket inte utgör en central del av
vardagen kan komma att få en chockartad skolstart. De är inte introducerade i den
skriftspråkliga världen vilket gör att de är helt främmande inför skriftspråkliga
aktiviteter och därmed skolans främsta arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur leda till att
barnen får läs- och skrivsvårigheter (Björk 1996). SOU (1997) menar att både
internationella och svenska studier visar att barn med bristande språkliga och sociala
erfarenheter påverkas av detta i sin skolgång. Samtidigt menar SOU att det även finns
flera undersökningar som visar att man inte kan förklara utebliven skolframgång genom
bristande erfarenheter.

Det förhållande hemmet har till skriftspråket samt på vilket sätt de förmedlar detta till
barnen påverkar barnens inställning till att lära sig läsa och skriva. Pramling
Samuelsson & Mårdsjö (1997) menar att barnen när de börjar skolan antingen kan se på
läsningen som ett krav eller som en möjlighet. De hänvisar till en undersökning som
visar att barn som ser läsningen som en möjlighet lär sig läsa under skolans första år. De
barn som däremot ser läsinlärningen som ett krav har inte förstått den personliga
vinningen av att kunna läsa. Barnen i Pramling Samuelsson & Mårdsjös undersökning
fick problem med sin läs- och skrivinlärning varpå bristande förståelse för läsningen
betydelse kan ses som en påverkande faktor. Detta ligger nära Björks (1996)
resonemang om att barn som är omedvetna om varför det är viktigt att kunna läsa och
skriva ofta hamnar i den grupp av elever som har problem med läs- och
skrivinlärningen. Har eleven däremot förstått betydelsen av att kunna läsa och skriva
finns en motivation till att själv lära sig detta.

SOU (1997) hänvisar till den på senare tid uppkomna forskningsinriktningen vilken
menar att läs- och skrivinlärningen främst sker i samspelet med andra. Läs- och
skrivsvårigheter uppkommer då som en följd av brister i samspelet och
kommunikationen med andra. Överhuvudtaget krävs kommunikation för att utveckla
språket, både det muntliga och det skriftliga. Utifrån detta perspektiv måste barn med
läs- och skrivsvårigheter utredas i ett helhetsperspektiv där även omgivningen, det vill
säga hemmet, skolan med mera, blir föremål för utredning.

Pedagogiska faktorer
Man vet idag att fonologisk medvetenhet är nödvändig för att kunna tillägna sig konsten
att läsa och skriva. På förskolorna tränas detta medvetet och regelbundet för att barnen
ska få en så bra skolstart och möjlighet till att lära sig läsa och skriva som möjligt.
Omfattningen och kvaliteten på den språkliga träningen är givetvis olika, vilket bidrar
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till att barnen har olika förutsättningar när de börjar skolan. Skolans verksamhet är inte
anpassad till de barn som kommer till skolan utan förståelse för skriftspråket samt den
inskolning som nämndes ovan. Arbetet i skolan är istället anpassat till de barn som
redan har en förförståelse för läsning och skrivning. Barnen som saknar detta riskerar då
att få läs- och skrivsvårigheter (Björk 1996).

Skolans atmosfär är alltid viktig men den är extra viktig i det inledande skedet av läs-
och skrivinlärningen. Ett barn som upplever framgång och uppmuntran stärks i sin läs-
och skrivutveckling, medan ett barn som upplever upprepade nederlag lätt ger upp och
får problem med sin läs- och skrivutveckling (Björk 1996). Alla barn behöver en lärare
som accepterar dem som de är samt ser både deras starka och svaga sidor. En positiv
inlärningsmiljö gör att eleverna växer som människor och ständigt utvecklas (Taube
1987). En god miljö för läsinlärning kännetecknas av:

- rikligt med läsmaterial
- varierat läsmaterial
- färdighetsträning och läsning av autentiska texter
- varierade former av läsning
- samma moment i undervisningen för alla (De lässvaga behöver dock mer

lärarstyrd undervisning och mer träning av fonologiska färdigheter och
ordavkodning)

- lustfylld läsinlärning
- enskild undervisning i skrivprocessen
- uppföljning av elevernas läsinlärning
- individuell hjälp (Høien 4/97)

Även SOU (1997) menar att tillgången till böcker i skolan och i närmiljön är viktigt för
barnens läs- och skrivinlärning.

En elev som ofta har bytt skola eller lärare har lättare för att utveckla läs- och
skrivsvårigheter. Läs- och skrivinlärningen får ingen kontinuitet och eleven har svårare
att utveckla en personlig relation till den vuxne (Björk 1996). Det kan även vara så att
eleven har utvecklat läs- och skrivsvårigheter som en följd av otillräcklig eller inte
anpassad undervisning i skolan. Olika undervisning passar olika elever olika bra, vilket
gör en väl utvecklad individualisering nödvändig. Barnet kan även ha haft stor frånvaro
under den grundläggande undervisningen i läsning och skrivning (Stadler 1994).

Koncentration och motivation
Att läsa och skriva kräver stor koncentration. Om man har svårigheter med läsning och
skrivning krävs det större koncentrationsförmåga för att klara uppgiften. Brister i
koncentrationsförmågan kan ge upphov till problem med läs- och skrivinlärningen. Om
en elev enbart kan fokusera tankarna kortare stunder riskerar undervisningen att bli
osammanhängande och för eleven obegriplig (Taube 1987).

Att lära sig läsa och skriva kräver, som tidigare nämnts, någon form av undervisning,
men det handlar även om motivation och vilja. Läraren kan inte lära eleven läsa och
skriva utan endast hjälpa eleven att själv lära sig (Kullberg 1992). Med detta synsätt är
det extra viktigt att eleverna är motiverade. En elev som förstår betydelsen av att kunna
läsa och skriva är, vilket tidigare nämnts, mer motiverad att lära sig dessa färdigheter.
Om barnet inser att de kommer att ha praktisk nytta av att kunna läsa och skriva ökar
motivationen. För att eleven ska vara motiverad måste han/hon se målet med det man
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gör, men även känna att han/hon gör framsteg. Om eleven är motiverad sker dessutom
inlärningen på ett effektivare sätt (Carlström 1996).

Självförtroende
I ett skriftbaserat samhälle som vårt är det viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna
vara delaktig. Hela samhället bygger på att alla kan läsa och skriva. Det medför
dessutom en viss status att vara duktig inom teoretiska ämnen. En högre utbildning ger
bättre förutsättningar. Att inte kunna läsa och skriva medför att man blir beroende av
någon annan för att klara sig. Till och med mycket vardagliga situationer kräver läs- och
skrivkunnighet (Taube 1987).

Barns förväntningar på den egna förmågan samt självförtroendet är av betydelse för läs-
och skrivinlärningen. Förväntningarna och självförtroendet har byggts upp deras tidiga
barndomsår genom bland annat erfarenheter, kärlek och föräldrarnas visade intresse och
krav. När barnen börjar skolan omförhandlas hela tiden förväntningarna och
självförtroendet beroende på de nya erfarenheter som möter dem samt relationen med
kamrater och lärare (Taube 1987).

Barn med gott självförtroende utmärks generellt av att de har stora förväntningar på den
egna förmågan. De räknar med att lyckas med det som de företar sig och deras
förväntningar infrias ofta. När barn med gott självförtroende lyckas ser de framgången
främst som ett resultat av den egna förmågan (UMESOL 1984). Ett gott självförtroende
ger ofta lust att nedteckna och framföra egna tankar i skrift. På så vis utvecklas språket
ytterligare (Dominkovic 1984). Barn med lågt självförtroende karakteriseras generellt
av att de är otrygga och lätt ger efter för grupptryck. Deras eget omdöme om dem själva
är lågt. Målet för barn med lågt självförtroende är inte att nå framgång utan att försöka
undvika fler misslyckanden. Misslyckanden ses som ett resultat av deras egen bristande
förmåga medan en framgång förklaras med att uppgiften var lätt eller att läraren varit
snäll. En framgång kan till och med ses som ett hot, då en framgång kan leda till högre
förväntningar till nästa gång (UMESOL 1984). Sambandet mellan ett lågt
självförtroende och låga prestationer är starkare än sambandet mellan gott
självförtroende och höga prestationer. Gott självförtroende ger inte automatiskt höga
prestationer medan ett lågt självförtroende oftare ger låga prestationer (Taube 1987).

Läraren, föräldrarna och kamraterna utgör viktiga faktorer i formandet av
självförtroendet. Tillsammans med de erfarenheter eleven får i sina försök med läsning
och skrivning utgör värderingar från dessa viktiga personer grunden för elevens
självbild. Upplevelsen av positiva och negativa reaktioner påverkar känslor och själv-
förtroende. Den självbild som eleven har påverkar i sin tur läs- och skrivinlärningen.
Forskare är överens om att ett samband mellan självbilden och prestationer existerar.
Däremot är forskningen inte enig om vad som är orsak och vad som är verkan. Taube
hävdar att självbilden och prestationerna är knutna till varandra. Hon menar att de
”påverkar varandra ömsesidigt i ett kontinuerligt samspel” (Taube 1987 s. 73).

Barn märker snart om deras förmåga att läsa och skriva är sämre i förhållande till
kamraternas. Om barnen upplever upprepade misslyckanden sänks deras självför-
troende. Tilliten till den egna förmåga dämpas och därmed förväntningarna till nästa
gång. Eleven riskerar nu att hamna i en ond spiral, lik den i figur 2, om inte åtgärder
sätts in omedelbart. Det är dock lättare att förhindra uppkomsten av den onda cirkeln än
att vända den till en god cirkel (Taube 1987).
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Figur 2. Den onda cirkeln
Efter Anna-Lena
Gustavssons modell,
(föreläsning 2001-05-23)

Misslyckanden och negativa upplevelser i början av läs- och skrivinlärningen påverkar
självbilden starkt. Enligt SOU (1997) menar många vuxna med läs- och skrivsvårigheter
att dessa upplevelser tenderar att följa dem upp i vuxenlivet.

Symtom och kännetecken
Orsakerna bakom läs- och skrivsvårigheter kan, som vi ovan har sett, vara många.
Symtomen däremot kan se lika ut. Det är inte alltid lätt att reda ut vilka problem en elev
har. Men som lärare är det viktigt att känna igen de symtom som läs- och
skrivsvårigheter brukar uppvisa. Detta för att eleven så tidigt som möjligt och på bästa
sätt ska få den hjälp som den behöver för att överbrygga svårigheterna. Forskningen
visar entydigt att fonologiska övningar innan skolstart gynnar läs- och skrivinlärningen.
Høien & Lundberg (1999) menar att man redan i förskolan kan se tecken på vilka som
riskerar att få problem med sin läs- och skrivinlärning genom att undersöka vilka som
uppvisar brister i den fonologiska medvetenheten.

Försenad språkutveckling kan leda till en ökad risk för läs- och skrivsvårigheter. Barn
med sen språkutveckling gör uttalsfel, grammatiska fel, talar otydligt, talar barnsligt i
förhållande till ålder, har svårt att uttala långa ord, har ett litet ordförråd med mera. En
försenad språkutveckling ger inte automatiskt läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
men Stadler (1994) menar att man bör vara observant, följa upp och stödja dessa barn
lite extra. Svensson (1995) menar däremot att man inte ska bedöma barnets språkliga
medvetenhet utifrån dess uttal av ord. Hon menar att uttalet säger inte något om barnets
språkliga medvetenhet utan om dess förmåga att uttala ord korrekt (Svensson 1995 s.
14).

Gustavsson (2001-05-23) delar upp symtomen i primära och sekundära. De primära
symtomen menar hon är svårigheter att avkoda ord vid läsning och att stava. De symtom
som följer av dessa svårigheter, de sekundära, menar Gustavsson är bland annat
bristande läsförståelse, dålig socioemotionell anpassning, matematiksvårigheter och en
dålig självbild.

Utveckling av

”dålig i läsning”-

Dåligt stimulerad

språk- och

Läser lite eller

inget alls

Dåligt utbyte av

nedlagt arbete

Utveckling av

alternativa

Upplevelse av att

läsning är svårt

Ond cirkel
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Några symtom som kan känneteckna läs- och skrivsvårigheter är:
- motvilja att läsa och skriva
- känslor av obehag, trötthet och orolighet
- glömska för bokstävernas form och ljud
- läser fel eller hoppar över småord och ändelser
- gör tillägg, exempelvis igen – ingen
- kastar om bokstäver, till exempel bil – bli
- vänder på hela ord, till exempel tom – mot
- läser långsamt, trevande och hackigt (Stadler 1998)

Människor med dyslexi eller andra svåra läs- och skrivsvårigheter har uppenbara
problem med att utläsa ord utan mening, så kallade nonsens-ord. När orden inte betyder
något blir de för svaga läsare ännu svårare att avkoda. De kan då inte ta hjälp av
sammanhanget eller tidigare erfarenheter. En normal läsare stannar kanske upp ett
ögonblick inför ett ord de aldrig tidigare sett men utläser sedan ordet korrekt och
fortsätter att läsa i vanligt lästempo. En svag läsare däremot fortsätter att läsa utan
eftertanke med flera fel som följd eller saktar av på lästakten betydligt (Høien &
Lundberg 1999).

Vissa typer av felstavningar tyder inte på läs- och skrivsvårigheter som en följd av
brister i den fonologiska medvetenheten. Høien & Lundberg (1999) menar att ordet stor
stavat sdor snarare visar på en god fonologisk medvetenhet eftersom stavningen då är
mer lik uttalet av ordet.

Vid dyslexi kan även följande svårigheter uppvisas:
- vet inte vad som är höger respektive vänster
- osäkerhet om tider och datum
- svårigheter med enkel aritmetik
- svårighet att lära in multiplikationstabellen
- svårighet att skilja på b och d
- svårt att lära sig ordningsföljder, exempelvis månaderna (Miles, enligt

Stadler 1994, samt Green 1990)

Det finns många fler symtom på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi än vad som här
har räknats upp. Alla människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har givetvis inte
alla dessa kännetecken men sannolikt flera av dem. Att en elev gör många fel behöver
inte betyda att han/hon har den specifika läs- och skrivsvårigheten dyslexi. Inte heller
kan man genom särskilda typer av fel ställa diagnosen dyslexi. Det kan vara svårt att
med säkerhet skilja ut vad som är dyslektiska svårigheter respektive läs- och
skrivsvårigheter med andra orsaker, vilket även svårigheten till en gemensam definition
visar på. Ytligt sett är symtomen mycket lika. Det som karakteriserar dyslexin är att
dess svårigheter är särskilt svåra och långvariga (Stadler 1994).

Hur påverkas barnen av sina läs- och skrivsvårigheter?
Hur barnen reagerar på sina läs- och skrivsvårigheter varierar från barn till barn, men
det finns ändå följder som ofta är representerade. SOU menar att

En del elever reagerar med skolk, andra upplevs av lärare och kamrater som
störande under lektionerna, somliga blir passiva och tysta, andra åter jobbar
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på och döljer eller kompenserar sina svårigheter på olika sätt (SOU 1997 s.
20).

Barn med läs- och skrivsvårigheter upplever många misslyckanden och känner sig då
otillräckliga, dumma och okunniga. I ett försök att bevara den egna positiva självbilden
kan barn med läs- och skrivsvårigheter ta till olika former av försvar. Taube (1987)
menar att det finns fyra olika försvarsalternativ för att bevara självbilden. Hon menar att
barn

- verkligen kan tycka att de är duktiga
- kan dölja den bristande förmågan
- förneka att färdigheten är viktig samt
- klargöra för alla att de inte har ansträngt sig (Taube 1987)

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan med olika avvikande beteenden försöka dölja
sina svårigheter samt försöka undvika dem. Att skolka från lektionerna är ett sätt. Att
vara klassens pajas är ett annat. Vidare kan likgiltighet och misskötande vara en metod
för att dölja eller undvika sina läs- och skrivsvårigheter (Frisk 1996a). Många elever
som upplever misslyckanden försöker dölja sina brister. De gör allt för att undvika
situationer som upplevs obehagliga och där risken för misslyckande finns. Många elever
med läs- och skrivsvårigheter utvecklar då mindre bra strategier. Ett sätt kan vara att
glömma böckerna hemma (Taube 1987). Svåra misslyckanden kan leda till att barnet
blir tyst och inåtvänt. Det kan också leda till att barnet blir utåtagerande och trotsigt. Det
senare ger ofta de vuxna en negativ bild av barnet som kan tolkas som olydigt eller som
lat. Dessa beteenden är inte orsaken till läs- och skrivsvårigheter utan en följd av
desamma (Stadler 1994 och 1998).

Genom att läsa utvecklar man sitt ordförråd. Barn med läs- och skrivsvårigheter läser
normalt inte lika mycket som sina kamrater varpå deras ordförråd inte utvecklas i
samma takt som de jämnårigas (Høien & Lundberg 1999). Läs- och skrivsvårigheter
påverkar även andra ämnen. När barnet blir äldre tar de övriga ämnena allt större läs-
och skrivförmåga i anspråk. Kunskaperna växer inte lika fort som hos kamraterna.
Resultaten blir låga och misslyckandena blir allt tydligare vilket i sin tur leder till
ytterligare sänkt självförtroende (Stadler 1994). Däremot utvecklar barn med läs- och
skrivsvårigheter ofta andra starka sidor, som bland annat empatiska och kreativa
förmågor. De är ofta duktiga på att skapa, måla och musicera. Andra färdigheter som
många dyslektiker visar prov på är talanger inom till exempel naturvetenskap, teknik
och data (Høien & Lundberg 1999 samt Green 1990).

Läs- och skrivsvårigheter kan få allvarliga och långtgående följder. Taube (1990 s. 54)
menar att misslyckande med läs- och skrivinlärningen kan påverka ”yrkesval och
anspråk på livet över huvud taget”.
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METOD

Upptakt och inspiration
Som utgångspunkt valde jag att tidigt läsa två böcker i inspirationssyfte. Den ena boken
var Ester Stadlers (1994) Dyslexi, vilken ingått i en tidigare kurs, samt Seija Wellros
(1995) En kamp om kunskap. Därefter har jag valt litteratur framför allt utifrån vad jag
har blivit rekommenderad av min handledare. Jag har också sökt litteratur från
referenslistorna i den litteratur som jag läst samt utifrån vad bibliotekens sökmotorer har
hittat. Som inspirations- och informationskälla har jag även under hösten prenumererat
på tidningen L & S läs- och skrivsvårigheter från föreningen Förbundet Funktions-
hindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter. Jag har även besökt Föräldraföreningen för
Dyslektiska Barn och Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheters
hemsidor på Internet (www.fdb.nu respektive www.fmls.nu). De svårigheter som
litteraturen uppvisade var att många författare inte använder begreppen lika och ej heller
redogör för sin definition av begreppen. Det är en av anledningarna till varför jag under
rubriken Centrala begrepp har valt att klargöra vad begreppen avser i min uppsats.

Val av metod
Med utgångspunkt i den grundläggande och orienterande litteraturgenomgången valde
jag att avgränsa min empiriska studie ytterligare. I min undersökning var det barnens
egna tankar, uppfattningar och upplevelser om läsning och skrivning som var målet.
Som förberedelse valde jag att läsa litteratur av Annika Lantz (1993) och Elisabet
Doverborg &  Ingrid Pramling Samuelsson (2000). Efter detta bestämde jag mig för att
använda ett fåtal kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för mina empiriska studier.
Lantz (1993) menar att intervjuer är att föredra när syftet med undersökningen är att få
fram hur en person uppfattar något. Mina intervjuer utgick ifrån en viss struktur
bestående av information, ”småprat”, frågor och till sist avslutning. Intervjuerna följde
ett antal bestämda frågor (bilaga 1) av relativt strukturerad karaktär men utan fasta
svarsalternativ. Flera frågor var öppna för informanternas egna tankar. Mina
intervjufrågor kan närmast liknas vid vad Lantz kallar en riktat öppen intervju (Lantz
1993 s.17-21). Vid intervjuerna använde jag uppskrivna frågor som en grund men hade
samtidigt som avsikt att forma intervjuerna till att mer likna samtal än regelrätta
intervjuer. Enligt Lantz (1993) är intervjuer av samtalskaraktär ett tecken på ett icke-
professionellt handlande. Hon menar att intervjuaren riskerar att förlora fokus på
uppgiften. Yvonne Karlsson (2002-08-29) däremot menar att det är eftersträvansvärt att
betrakta intervjuerna som samtal när det är barn som intervjuas. Även Doverborg &
Pramling Samuelsson (2000) menar att deras intervjuer med barn främst är ett samtal.
Jag valde därför att försöka genomföra samtalsliknande intervjuer där de intervjuade
barnen och jag i samspel förde samtalet framåt utifrån de frågor jag sökte svar på.

Skola och klass
Valet av skola och klass baserade sig bland annat på tidigare kontakter med dessa. Då
jag fick god kontakt med både lärare och elever kändes valet bra. Doverborg &
Pramling Samuelsson (2000) menar att det är en fördel om intervjuaren och
informanterna känner varandra. Dels finns förhoppningsvis sedan tidigare en relation
baserad på förtroende, dels har de en gemensam referensram. Det senare menar
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Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) gör det lättare att både genomföra och sedan
tolka intervjuerna. Nackdelen kan vara att resultaten inte tolkas objektivt.

Skolan där intervjuerna genomfördes ligger i en mindre stad i södra Sverige. Skolan är
en av de större i kommunen och omfattar en åldershomogen klass av varje, från
förskoleklass till och med år nio samt två fritidshemsavdelningar. Lärarlaget på skolan
är varierat. Här finns både äldre och yngre lärare. Både lärare som har arbetat länge
inom yrket och relativt nyutbildade lärare finns representerade. Undervisningen av
läsning och skrivning genomförs genom, den för svensk skolas del, traditionella
ljudmetoden.

Eleverna i klassen kan på många sätt antagligen sägas motsvara genomsnittet i vårt land.
I klassen finns hela bredden av elever, allt från mycket duktiga elever till elever med
stora svårigheter. Eleverna kommer från både utpräglade villaområden,
lägenhetsområden och lantmiljö. Deras föräldrars utbildning och yrken är skiftande.
Däremot finns endast ett fåtal barn med invandrarbakgrund på skolan. Trots bristen på
mångkultur gjorde variationen och bredden att valet kändes väl motiverat.

Informanter
Valet av elever gjordes i samråd med klassläraren. Mina tidigare erfarenheter av
elevernas läs- och skrivförmågor gjorde att jag kunde vara delaktig i valet av
informanter. Valet av eleverna baserades på våra gemensamma kunskaper om deras läs-
och skrivförmågor samt elevtexter. De kriterier jag hade satt upp för valet av elever var
följande: Jag ville intervjua två duktiga läsare och skrivare samt fyra med varierande
grad av läs- och skrivsvårigheter. Informanterna skulle dessutom vara både flickor och
pojkar.

Sex elever, fyra pojkar och två flickor, med skiftande erfarenheter och förmågor av
läsning och skrivning intervjuades. Inget av barnen har diagnosen dyslexi. Nedan-
stående beskrivning av de intervjuade eleverna baseras på mitt samtal med läraren. Alla
namnen är fiktiva.

Sara har stora svårigheter med det skrivna språket och även det egna talet. Enligt
läraren är hon ”svårt språkstörd” och ligger även nära särskolan intelligens-
mässigt. Hon har gått om ett år men kan ännu inte alla språkljuden och
bokstäverna. Sara får specialundervisning i svenska en gång i vecken om 20
minuter samt motorisk träning, träning i språklig medvetenhet och träning hos
talpedagog. Sara har stort stöd hemifrån.

Johanna har inga svårigheter med sin läsning och skrivning. Inte heller något annat i
skolan vållar henne problem. Johanna presenteras vidare i porträtten på
sidorna 32-34.

Niklas har inte några stora problem men läsningen och skrivningen flyter ännu inte.
Enligt läraren är pojken litet lat och en typisk ”lillebror”. Han kommer från
ett hem där praktisk stimulans kommer före språklig stimulans. Niklas
presenteras vidare i porträtten på sidorna 32-34.
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Emil har stora skriftspråkliga svårigheter. Både läsningen och skrivningen går
dåligt. Läraren bedömer ändå att han med extra hjälp ska komma över sina
problem men att det kommer att ta tid. Emil presenteras vidare i porträtten på
sidorna 32-34.

Mikael har inga svårigheter med läsning och skrivning och inte heller med något
annat skolarbete. Han har moderna men samtidigt ”rejäla och krävande”
föräldrar.

Johan började skolan med talfel vilket ledde till svårigheter med både läsning och
skrivning. Talfelet är nu bortarbetat och han är på god väg att även övervinna
sina läs- och skrivsvårigheter.

Genomförande
Per telefon kontaktade jag läraren i klassen och gjorde upp om en dag som skulle passa
för intervjuerna. I enlighet med de forskningsetiska principer som råder vid intervjuer,
exempelvis informationskravet och samtyckeskravet, (Humanistisk-samhällsveten-
skapliga forskningsrådet 1996) skickade jag iväg brev till klassen som alla eleverna
skulle få med sig hem (bilaga 2). Jag ville därmed informera föräldrarna om
intervjuerna och deras innehåll. Jag ville även ge dem en möjlighet att motsätta sig en
intervju av deras barn.

Intervjuerna genomfördes på skolan under en förmiddag i november. I anslutning till
elevernas klassrum finns ett grupprum utan genomfart. Det gav oss en lugn och avskild
plats där vi kunde samtala ostört vilket är viktiga förutsättningar för en lyckad intervju
(Karlsson 2002-08-29). Eleverna intervjuades en och en, vilket jag valt då det var det
enskilda barnets uppfattningar som jag ville få fram genom intervjuerna. Vid
intervjuerna satt vi på varsin sida om ett bord för att kunna ha ögonkontakt. Intervjuerna
varade mellan fem och femton minuter beroende på hur pratsamma barnen var. Jag
spelade in mina intervjuer på band vilket är något som Doverborg & Pramling
Samuelsson (2000) rekommenderar. Eftersom jag då inte behövde anteckna barnens
svar kunde jag istället helt koncentrera mig på intervjun som helhet. I och med detta fick
jag även möjlighet att bli varse barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vid inspelning
på band har man möjlighet att gå tillbaka och lyssna till barnens sätt att uttrycka sig,
höra tonfall med mera. Att spela in intervjuerna är dessutom till stor hjälp vid
beskrivningen av resultatet. Barnens svar kan då återges ordagrant vilket är till fördel
för läsarens möjlighet till delaktighet.

Jag har transkriberat mina intervjuer för att lättare kunna hantera dem. Genom att ha
dem nedskrivna på papper är det lättare att jämföra, tolka och analysera dem. Jag har på
så vis kunnat markera i texten och sammanställa på ett mer praktiskt sätt än om jag
”bara” hade haft dem på band. I transkriptionerna har jag valt att skriva skriftspråkligt
då en av de intervjuade flickorna har stora språkproblem, vilket gjorde talspråklig
transkription i princip omöjlig och svår att senare förstå och tolka. Däremot har jag inte
tillrättalagt deras språk på något annat sätt, som exempelvis ordval eller grammatik.
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Resultat
När transkriptionerna var gjorda valde jag att dela in resultatet i tre områden, nämligen
”erfarenheter och förutsättningar för skriftspråket”, ”synen på den egna läsningen och
skrivningen” samt ”tankar om läsning och skrivning”. Rubrikerna motiveras av att de
representerar de tre olika områden som jag vill undersöka i förhållande till
informanternas läs- och skrivförmågor. Under två rubriker finns svar på olika
intervjufrågor men som ändå tillhör en och samma kategori. Att redovisa resultatet
utifrån kategorier istället för att redogöra för en elev i taget valde jag då jag ansåg att det
var intressant att kunna se och jämföra elevernas svar. Helhetsbilden av eleverna får
istället representeras av tabell 1 och porträtten.

Utifrån de intervjuade elevernas svar har jag sedan gjort tolkningar och dragit slutsatser
som berör de tre områden jag nämnde ovan i förhållande till elevernas förmågor.
Meningen var att se om det finns något samband mellan dessa samt i jämförelse med de
teorier som framförs i litteraturgenomgången. Meningen är inte att generalisera. Varje
barn är unikt. Jag vill ändå se om det finns någon tendens till mönster i ovanstående
beskrivna förhållanden. Resultatdelen innehåller porträtt av tre av de intervjuade
eleverna. Porträtten beskriver en mycket god läsare och skrivare samt två med
varierande grad av läs- och skrivsvårigheter. I porträtten finns även information om
eleverna som inte framkommit vid intervjuerna. Informationen har jag istället fått av
klassläraren vid ett samtal i anslutning till intervjuerna. Samtalet var inte en intervju
utan läraren gavs en möjlighet att helt fritt kommentera de intervjuade elevernas
förmågor och förutsättningar. Porträtten är tänkta dels som en del av min tolkning av
resultaten, dels för att ge läsaren en helhetsbild av eleven.

Metoddiskussion
Intervjuer är, som tidigare nämnts, att föredra då man vill få fram hur någon uppfattar
eller känner inför något. En kvalitativ undersökningsmetod var det naturliga valet före
en kvantitativ, då jag ville ge en djupare och mer beskrivande bild av de olika läs- och
skrivmiljöer barn kan leva i, deras tankar kring läsning och skrivning samt hur det
eventuellt påverkar deras läs- och skrivförmåga. Med ett fåtal kvalitativa intervjuer var
min förhoppning att bilderna av barnen skulle djupna. Av barn med läs- och
skrivsvårigheter kan man inte avkräva uppsatser som insamlingsmetod varför jag är
tämligen övertygad om att intervjuer är det bästa sättet för denna typ av undersökning.
Vad som däremot säkert hade kunnat förbättras var intervjumetodiken. Min brist på
erfarenhet gjorde att jag vid flera tillfällen föll i de vanligaste fällorna. Mina följdfrågor
tenderade ibland att bli ledande eller utformade till ja/nej-frågor. För att förbättra
intervjuerna ytterligare kunde en eller flera provintervjuer ha genomförts för att
undersöka om frågorna gav önskad effekt. Dock anser jag att resultatet av mina
intervjuer var tillfredställande.

Intervjuerna har i största möjliga mån tolkats och redovisats utan egna värderingar. Att
helt frigöra dem från subjektivitet är antagligen inte möjligt då tolkningen av vad som är
relevant alltid görs med bakgrund av tolkarens tidigare erfarenheter och kunskaper
(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000).

Att intervjua barn som jag sedan tidigare kände ser jag som en fördel. Eleverna hade
redan en relation till mig, vilket förhoppningsvis ledde till en ökad öppenhet. De



24

svårigheter som fanns var dels att det kan vara svårt att frikoppla egen tidigare kunskap
om eleverna, dels elevernas förmåga att fokusera på intervjun. Det senare hade Emil
problem med. Vid flera tillfällen under intervjun vek han av från ämnet för att berätta
om saker som hänt sedan jag var där senast eller för att fråga om något som inte berörde
intervjun. Nackdelarna var dock inte större än att fördelarna övervägde.
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RESULTAT

Erfarenheter och förutsättningar för skriftspråket
Barnen visar upp mycket olika erfarenheter av skriftspråket före skoltid och vid sidan av
skolans arbete. Tre av barnen (Johanna, Mikael och Johan) uppger att de lärde sig läsa
redan innan de började skolan. Alla tre har då fått hjälp av någon hemma, föräldrarna
eller storasyskon.

Intervjuare: När lärde du dig läsa och skriva?
Johanna: Jag har ju brorsan i trean. När jag var fem år tror jag … då, vad

heter det, läste han en bok som han hade fått av mig och då
frågade jag ´vad sa du att det stod där´ för då hjälpte han mig
lite att komma igång och så. Och så har jag läst rätt mycket
själv och så har mamma och pappa läst mycket för mig och så
har jag, när jag tycker att det står konstigt så säger jag ´vad sa
du att det står´ och då så lär jag mig nya ord och så tror jag att
jag lärde mig när jag var fem år

Johan: I lekis tror jag.
Intervjuare: Hur gick det till då?
Johan: Jag tränade mycket hemma.

Mikael: Jag var fyra, fem år.
Intervjuare: Innan du började skolan … Hur gick det till?
Mikael: Min syrra går i fyran och hon lärde mig.

De andra tre barnen (Sara, Niklas och Emil) lärde sig läsa efter att de hade börjat skolan.

Intervjuare: När lärde du dig att läsa och skriva?
Emil: I tvåan har jag läst väldigt mycket.
Intervjuare: Lärde du dig att läsa och skriva i tvåan?
Emil: Jaa … jag ljudade ju i ettan.

Niklas: När jag gick i ettan.

Sara: Det lärde jag mig … när jag var åtta år tror jag.

Föräldrarna, och även äldre syskon, deltar olika mycket i barnens läs- och skriv-
utveckling. Några läser fortfarande regelbundet tillsammans med sina barn medan andra
endast sporadiskt läser tillsammans med barnen. Även när det gäller att skriva
tillsammans med någon vuxen visar intervjuerna på skillnader. För alla barnen verkar de
gemensamma läs- och skrivtillfällena ha avtagit i samband med att barnen lärt sig läsa
och skriva själva. Samma tre barn som lärt sig läsa innan de började skolan berättar om
många gemensamma kontakter med skriftspråket framför allt innan skolstart men även
sedan de lärt sig läsa själva.

Mikael berättar att föräldrarna läste högt för honom när han var liten men att han nu
mest läser själv. Däremot skriver familjen sällan tillsammans. Han menar att det endast
är i samband med läxor som föräldrarna och han skriver tillsammans.

Intervjuare: Brukar du läsa tillsammans med någon vuxen hemma?
Mikael: Nej, jag läser mest själv, gör jag.
Intervjuare: Det är ingen som läser högt för dig?



26

Mikael: Nej
Intervjuare: Gjorde de det när du var mindre?
Mikael: Ja, det gjorde de.

Intervjuare: Skriver du någonting hemma? Tillsammans med någon vuxen?
Mikael: Nej. Mattetalen i så fall.
Intervjuare: Ni skriver ingenting tillsammans?
Mikael: Nej, inte vad jag kommer på.

Johan uppger att han tränade mycket hemma för att lära sig läsa och skriva och att han
fick hjälp av båda sina föräldrar. Fortfarande läser mamma högt för honom ibland.

Johan: … och ibland på kvällen läser mamma för mig.

Liksom Mikael skriver inte Johan heller tillsammans med någon vuxen hemma särskilt
ofta.

Intervjuare: Skriver du tillsammans med någon vuxen hemma någon gång?
Johan: Inte ofta

Johanna uppger att hennes föräldrar och äldre bror har läst mycket för henne och att
föräldrarna fortfarande regelbundet läser högt för henne.

Johanna: …och så har mamma och pappa läst mycket för mig…

Intervjuare: Brukar du läsa tillsammans med någon vuxen hemma?
Johanna: Ibland läser jag för mamma och pappa, ibland för X (storebror)

fast inte så mycket. När jag var fem läste han för mig mycket.
Intervjuare: Läser någon av dina föräldrar högt för dig?
Johanna: Ja, på kvällen.

Numer skriver hon inte tillsammans med någon vuxen hemma särskilt ofta, men när hon
var mindre brukade hon skriva tillsammans med mamman. Flickan dikterade och
mamman skrev.

Intervjuare: … mamma och du skriver inget tillsammans, eller pappa och
du?

Johanna: Inte så mycket, det var nog när jag var lite mindre.
Intervjuare: Vad skrev ni då då?
Johanna: Ja, då så hade jag kommit på en sång och då sa jag ´en morgon´

och då skrev mamma ´en morgon´…

De tre barn som lärde sig läsa i skolan berättar om färre gemensamma läs och skriv-
tillfällen hemma. Alla tre uppger något tillfälle där de läser eller skriver tillsammans
med någon vuxen men inte hos någon av dem verkar det vara någon vana utan mer
enstaka tillfällen eller i samband med läxor.

Intervjuare: Brukar du läsa tillsammans med någon vuxen hemma ibland?
Sara: Nej
Intervjuare: Inte alls?
Sara: Nej, jag läser själv.
Intervjuare: Det är ingen som läser högt för dig?
Sara: Jo, bara mamma ibland… och sedan läser X (läraren) i skolan

om Vanten. Det är skönt.

Intervjuare: Brukar du skriva tillsammans med någon vuxen hemma ibland?
Sara: Bara med läxan.
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Intervjuare: Läxan?
Sara: Ja, inte vad heter det, brev och allt, då försöker jag skriva själv

Intervjuare: Brukar någon läsa högt för dig?
Niklas: Ja, det gör de i den här boken jag fick från skolan. (bok för

extra träning av läsning, min kommentar)

Intervjuare: Brukar du skriva tillsammans med någon vuxen hemma någon
gång?

Niklas: Nej, jag håller på och skriva en bok själv hemma
Intervjuare: Men ni skriver inget tillsammans?
Niklas: Ibland
Intervjuare: Vad skriver ni då för något?
Niklas: Allt möjligt
Intervjuare: Ge något exempel
Niklas: Så här, när man skriver önskelista, då hjälper mamma mig

Intervjuare: Brukar någon läsa högt för dig?
Emil: På kvällen … men inte när klockan har blivit för mycket.

Intervjuare: Brukar du skriva tillsammans med någon vuxen hemma?
Emil: Hemma skriver jag inte så ofta. Jag jobbar inte så mycket

hemma, förutom när jag har läxor, för då slipper man skolan.
Och varför ska man då jobba?

Alla de intervjuade barnen utom Emil uppger att de läser och/eller skriver både hemma
och i skolan av egen fri vilja. Flera av dem säger att de skriver egna böcker. De säger
även att de läser böcker på fritiden. Några uppger även att de läser serietidningar samt
läser och skriver på datorn.

Niklas: … jag hålle r på och skriver en bok själv hemma

Johanna: Jag har lånat en bok här uppe på biblioteket … och den är rätt
lättläst fast ändå mycket text. [---] Jag läser lite allt möjligt.
Nalle Puh är min bästa seriefigur. Sen läser jag rätt mycket
serietidningar.

Synen på den egna läsningen och skrivningen
Synen på den egna läsningen och skrivningen är i stort sett god. Båda barnen som valts
för sina goda läs- och skrivförmågor uppvisar positiva tankar om sin läsning och
skrivning.

Mikael: Det går bra, gör det. (o m läsning, min kommentar)

Mikael: Jag tycker om att skriva.
Intervjuare: Är det kul att skriva?
Mikael: Jaa, det är det.

Intervjuare: Berätta om din läsning
Johanna: Den är rätt så flytande faktiskt

Johanna: Jag tycker om att skriva. Jag håller på med en bok som heter
Marsmänniskan [---] Jag brukar skriva sagor, sånger och
berättelser … visor och lite allt möjligt.
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Även två av de barn som läraren bedömer har någon form av läs- och skrivsvårigheter
såg relativt positivt på sina förmågor. Johan menar att läsningen går bra och att det är
roligt att både läsa och skriva men att skrivningen ibland kan vara svår.

Intervjuare: Vad tycker du om att skriva då?
Johan: Det är roligt
Intervjuare: Är det lätt?
Johan: Lite mittemellan
Intervjuare: Mittemellan?
Johan: Ibland är det svårt och ibland är det lätt
Intervjuare: Vad är det som är svårt?
Johan: När det är … uppgifter man ska förklara saker

Emil visar upp en relativt stark tro på sin läsning och skrivning även om han inte verkar
helt övertygad. Tron på den framtida förmågan är det dock inget fel på.

Intervjuare: Kan du läsa och skriva?
Emil: Lite … men jag är bra på att skriva och läsa, det är jag. Jag har

blivit bättre på att läsa i alla fall.

Emil: … jag ljudar men jag ljudar snabbt

Emil: Ja, bra kan jag väl, men inte jättebra. (om läsning, min
kommentar)

Intervjuare: När du blir lika gammal som jag, då är jag säker på att du är
jätteduktig på att läsa.

Emil: Då är jag bäst! Bättre än dig…

Två av de intervjuade barnen visar en något mindre stark tro på sin egen förmåga. Men
även hos Niklas finns det en viss dubbelhet och osäkerhet inför förmågorna. Pojken
säger att det är svårt att läsa och skriva men ändrar sig sedan till att det är lätt att skriva
men svårt att läsa. Vid en senare fråga om läsningen menar han att det går bra att läsa,
men säger också att läsning inte är roligt.

Intervjuare: Kan du läsa och skriva?
Niklas: Det är svårt.
Intervjuare: Är det svårt…?
Niklas: Det är lätt att skriva fast det är svårare att läsa.

Intervjuare: Vad är det som inte är så roligt då?
Niklas: Det är ju att läsa.

Intervjuare: Är du duktig på att läsa och skriva?
Niklas: Mm, det är jag

Sara tycker att både läsning och skrivning är ”jobbigt”. Hon ger även  uttryck för att hon
visserligen kan läsa och skriva men att det är svårt och går ”sådär”.

Sara: … det är så himla jobbigt. (om läsning, min kommentar)

Sara: Jag läser ungefär lite sakta … och ibland läser jag lite fort.

Intervjuare: Berätta om din läsning. Vad tycker du om att läsa?
Sara: Det är kul, roligt
Intervjuare: Läser du mycket?
Sara: Ja, det gör jag
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Intervjuare: Hur går det med din skrivning?
Sara: Sådär.

Intervjuare: Vad är det som är svårt? (om skrivning, min kommentar)
Sara: (ohörbart) något ord så här, då blir det jättejobbigt
Intervjuare: Vad menar du då?
Sara: Att man ska göra så och sedan så hela tiden (visar rörelser på

bordet), det är jobbigt då
Intervjuare: Att forma bokstäverna, är det det som är jobbigt?
Sara: Ja, och sedan … och sedan är det lite allt möjligt som är svårt

att skriva

Tankar om läsning och skrivning
Barnen ger uttryck för mycket skilda uppfattningar om vad läsning och skrivning är.
Sara svarar att läsning och skrivning handlar om att träna munnen (läsning) respektive
fingrarna och armarna (skrivning). Hon visar med exempelvis tydliga armrörelser hur
hon tänker sig det hela men kan inte förklara sina tankar närmare. Inte heller har läraren
någon förklaring till hennes svar.

Intervjuare: Kan du berätta för mig vad läsning är för någonting?
Sara: Det är man ska träna munnen.

Fyra av de intervjuade barnen (Emil, Johan, Sara och Johanna) ger förklaringar om att
läsning handlar om att ljuda ihop bokstäver till ord.

Intervjuare: Vad är läsning för något?
Johan: Att man ljudar ihop bokstäver till ord, så kan man säga vad

ordet är.

Emil: När det står bokstäver och så får man ihop dem till ord.

Emil: Om det står ett ord då börjar jag med att ljuda…

Intervjuare: Men hur vet du vad det står då?
Sara: För man måste ljuda ihop dom

Johanna: Först tar jag en bokstav i taget och sedan ljudar jag ihop dem
inne i hjärnan och sedan läser jag ut dem.

Två av pojkarna (Niklas och Mikael) kan inte sätta ord på vad läsning är. De hänvisar
inte till själva processen vid läsning utan deras förklaringar ser mer till helheten.

Intervjuare: Vad är läsning för något?
Niklas: Det är när man läser.
Intervjuare: Berätta. Hur gör man?
Niklas: Om det står något på ett papper och så läser man upp det. Till

exempel i räkneboken, om det står ringa in de räknetal du
tycker är lättast och … då är det att läsa.

Intervjuare: Kan du berätta hur du gör? Hur tänker du när du läser?
Niklas: Om det är någon svår bokstav så kollar jag på alfabetet
Intervjuare: Hur vet du hur den ska låta då?
Niklas: Det hörs …

Mikael: Läsning är … vet inte, man läser … text
Intervjuare: Beskriv hur du gör
Mikael: Så här, jag läser … jag pratar det som står
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Intervjuare: Ja, och du bara vet vad som står där?
Mikael: Jaa

De intervjuade barnen tänker på olika saker i samband med skrivning. Johan fokuserar
på att förklara hur skrivning går till rent praktiskt. Mikael har svårare för att sätta ord på
hur skrivningen går till. Processen att skriva verkar för honom vara så självklar att han
inte reflekterar över den.

Johan: Man skriver som streck som blir bokstäver, flera bokstäver
efter varandra så blir det ord.

Sara: Det är man ska träna fingrarna och … (ohörbart) … och sedan
ska man träna armarna också

Intervjuare: Skriva vad är det?
Johanna: Jaa, det är när man håller i en penna (fniss) och gör små

krumelurer på pappret … jaa, vad kan man säga att skriva är?
Jaa, jag vet faktiskt inte, men det är när man håller i en penna
och skriver små krumelurer på ett papper (fniss)

Intervjuare: krumelurer…
Johanna: men bokstäver fast om man inte visste vad de skulle heta kan

man säga krumelurer
Intervjuare: Beskriv hur du gör när du skriver
Johanna: Jag håller i en penna och gör a och b och så. Om det ska stå

´det´ då gör jag, om det är i början på en mening gör jag stort d,
om det ska stå mitt i då gör jag ett litet d.

Intervjuare: Men hur vet du vilken bokstav som ska komma?
Johanna: Att när man säger ordet då hör man i stort sett. Om man ska

säga ´säga´ då hör man att det börjar med s, sss, fast säga är ju
väldigt knepigt, tror ju att det ska va j fast det är g.

Intervjuare: Hur vet du hur du ska stava ´lutfisk´ då?
Mikael: Lutfisk stavas på ett speciellt sätt och så skriver jag som det

stavas.
Intervjuare: Och du vet hur det stavas?
Mikael: Ja, L-U-T-F-I-S-K (utan någon tvekan)

Intervjuare: Hur gör du när du skriver?
Niklas: Skriver bokstäver

Emil har mycket svårt att muntligen beskriva vad skrivning är. Han vill istället visa hur
man gör. Han skriver vid ett par tillfällen för att visa mig hur man gör och att han kan
skriva.

Intervjuare: Skriva vad är det för något?
Emil: Man kan skriva ord
Intervjuare: Man kan skriva ord…
Emil: Jag kan skriva! (rycker åt sig penna och papper)
Intervjuare: Då får du berätta hur du gör. [---]
Intervjuare: Berätta hur du gjorde … när du skrev
Emil: Det var lätt
Intervjuare: Var det det? [---]
Intervjuare: När du skrev här uppe (pekar på det första han skrev) berätta

hur du gjorde
Emil: Jag skrev som jag brukade
Intervjuare: … Behövde du tänka … vad det kom för bokstäver?
Emil: Nej … men jag kan skriva lite till
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Alla de intervjuade barnen är överens om att det är viktigt att kunna läsa och skriva. De
hänvisar till bland annat jobb, räkningar och låna pengar.

Intervjuare: Behöver man kunna läsa och skriva?
Johanna: Jaa, det tror jag nog för att när man sedan blir vuxen och man

får jobb och så, så säger han ´det här ska ske nu´ och så ger han
massor av papper och om man inte kan läsa … ´vad står det´ …
Och så kanske man måste skriva på något köpekontrakt och då,
vad heter det, så kan man ju inte bara sitta och ´vad ska jag
skriva för bokstav, hur ska den se ut?´

Niklas: Därför att om man inte kan det när man blir stor och man får
brev och man inte kan läsa det … då är det svårt.

Emil: Jaa, det är viktigt för annars så kan man inte läsa tider och
jobba och så, men man måste kunna det annars kan man inte
läsa räkningar

Intervjuare: Behöver man kunna läsa och skriva?
Mikael: Jaa, det behöver man
Intervjuare: … Varför då?
Mikael: För om man blir stjärna måste man kunna skriva autografer och

så [---]
Intervjuare: Men varför behöver man kunna läsa och skriva?
Mikael: Det vet jag inte … kommer inte på nåt (gäsp)
Intervjuare: Tänk efter …
Mikael: Läsa och skriva… När man blir stor måste man kunna prata i

telefon och kunna skriva av i fall det är något viktigt

Endast en av de intervjuade barnen uppger även skolan som svar till varför man behöver
kunna läsa och skriva.

Johanna: Jaa, man behöver ju kunna det så man kan se på tavlan vad X
(läraren) skriver också.
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Tabell 1. Sammanställning av intervjuresultat

Lärarens
bedömning

Barnens egen
bedömning

Skriftspråks-
inspirerande
hemmiljö enligt
lärarens
bedömning

Tankar om
läsning och
skrivning

  Johanna Mycket bra Bra, flytande Mycket god

Tydlig och
konkret, hur
man gör, ljuda
(delarna)

  Mikael Mycket bra Bra God Kan ej förklara,
ser till helheten

  Johan
På gränsen
mellan bra och
svag

Läsa: bra
Skriva: ibland
lätt, ibland svårt

God

Tydlig och
konkret, hur
man gör, ljuda
(delarna)

  Niklas Svag Läsa: svårt
Skriva: lätt

Bristande Kan ej förklara,
ser till helheten

  Emil Svag
Bra, men inte
jättebra Bristande

Kan ej förklara,
vill visa, ljuda
(delarna)

  Sara Mycket svag Jobbigt, svårt,
läser sakta

God Mycket oklar,
ljuda (delarna)

Tre porträtt

Johanna
Johanna går i tvåan. Hon är en glad och mycket framåt tjej med gott självförtroende.
Hon tillhör dem i klassen som har kommit längst både i sin mognadsmässiga utveckling
och i sin inlärning. Hemifrån har Johanna ett starkt stöd och goda förebilder både i sina
föräldrar och i sin storebror. Johannas storebror går även han på skolan och Johanna
pratar mycket och gärna om honom. Johannas mamma har pedagogisk utbildning och
mamman verkar ha ägnat mycket tid åt dottern. Johanna kommer från en god
skriftspråklig miljö. Föräldrarna har läst mycket för barnen och gör så fortfarande
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nästan varje kväll. Sedan brodern lärt sig läsa har även han läst högt för sin syster.
Tillsammans med brodern och föräldrarna har Johanna successivt lärt sig att läsa själv.
Hon säger själv att hon lärde sig läsa när hon var ungefär fem år. Johanna läser mycket
själv. Förutom skolans arbete läser hon både böcker och serietidningar. Hemma i sitt
rum har hon en stor back med serietidningar. Hon har också en egen dator som hon
använder flitigt för att skriva olika texter på. Eftersom både hon och brodern läser
mycket böcker ligger det böcker överallt lite huller om buller.

När Johanna började skolan kunde hon redan läsa. Hon har inte heller haft några
problem med något annat i inlärningen. Stärkt av sitt självförtroende har dock Johanna
lite bråttom ibland och gör därför slarvfel trots att hon egentligen kan. Johanna uppvisar
goda språkliga kunskaper och stor medvetenhet för sin ålder. Hon kan förklara hur hon
gör när hon läser och hon kan även förklara olika egna strategier för läsning av svåra
ord. Hon kan även förklara hur hon gör när hon skriver. Hon är väl medveten om
svårigheterna i språket, som exempel den ljudstridiga stavningen, vilken hon även kan
ge exempel på. Hon ser betydelsen av att kunna läsa och skriva som en nödvändighet
för vuxenlivet och som ett socialt redskap, men hänvisar även till skolans aktiviteter.

Johannas självförtroende är mycket gott både vad gäller skolarbete och övrigt. Hon har
gott om kompisar och har utvecklat en relativt stark ställning i klassen även om det
bland tjejerna ännu inte har utvecklats någon hierarki. Johanna är en stark ledare och
kan ibland bli dominant. Hon är en glad och öppen tjej med mycket lätt för kontakter.

Emil
Emil går i tvåan. Han har ljust spretigt hår och ögonen glittrar av glädje och bus. Emil
har haft problem att anpassa sig till livet i skolan. Emils föräldrar har ett eget företag
som sysselsätter dem båda. Enligt läraren prioriterar föräldrarna företaget före barnen
och Emil får därför lite språklig stimulans hemifrån. Läraren menar att föräldrarna är
hjälpsamma och tillmötesgående men inser kanske inte vikten av stimulans och
förebilder. Ibland läser de dock för barnen på kvällen. Emil gör sina läxor men läser och
skriver själv väldigt lite hemma. Han menar att när man hemma ”slipper man skolan,
och  varför ska man då jobba?”. För att träna upp sin läsning har Emil en extrabok från
skolan att läsa hemma i, men träningen uteblir för det mesta då familjen prioriterar
annat.

Emil har problem med både läsningen och skrivningen. Läsningen går sakta och
hackigt. Han säger själv att det är nu i tvåan som han har lärt sig läsa, i ettan ljudade han
bara. Att skriva är besvärligt. Emil håller krampaktigt i pennan och bokstäverna spretar
åt alla håll. Varje bokstav är ett hårt arbete. Stavningen är dålig och inkonsekvent. Han
uppvisar en begränsad medvetenhet om sina språkliga aktiviteter. Emil kan förklara hur
han gör när han läser genom att ljuda. Skrivningen däremot kan han inte sätta ord på.
Emil får hjälp med svenskan av en speciallärare två gånger i veckan om 30 minuter
vardera.

Han visar även upp en ganska begränsad självkännedom. Han inser att han har blivit
bättre på att läsa sedan ettan, vilket torde vara sant. Men han bedömer även sig själv
som en ganska god läsare. Han menar att varken läsning eller skrivning är svårt. Emil
har ett gott självförtroende allmänt sett. Han har gott om kompisar och tillhör den övre
delen av killarnas hierarkiska stege. Vad gäller skolarbetet verkar Emil delvis vara
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medveten om sina svårigheter. Även om han i intervjun mer eller mindre förnekar sina
problem med svenskan så ger han tydligt uttryck för dem i det dagliga skolarbetet. Han
vill inte, han kan inte och han orkar inte. Emil är ändå inte på något vis en besvärlig
elev. Han är mycket positiv och samarbetsvillig. Det är bara koncentrationen och orken
som inte alltid finns där.

Niklas
Niklas går i tvåan. Han är en av de lite tystare pojkarna i klassen. Han sticker inte ut på
något sätt utan flyter mest med. Niklas kan ibland bli lite obstinat och inte vilja arbeta.
Läraren menar att han är lite lat utan att mena något illa med det. Niklas har flera äldre
syskon och läraren menar att Niklas är en typisk lillebror som det inte ställs så stora
krav på. Niklas kommer från ett hem som läraren betecknar som i allmänhet gott. Han
får mycket praktisk stimulans, i synnerhet genom att mecka tillsammans med pappan i
garaget. Däremot finns det brister i den skriftspråkliga miljön. Gemensam läsning och
skrivning förekommer inte regelbundet med undantag för skolarbetet. Niklas saknar
därför goda förebilder för sin läsning och skrivning.

Niklas lärde sig läsa efter skolstart. Han har inte några allvarliga problem med läsning
och skrivningen, men han har inte heller funnit flytet. Läsningen är fortfarande långsam
och osäker. Skrivningen har något bättre flyt men han är osäker på stavning och håller
mycket krampaktigt i pennan. Själv menar han att det är lätt att skriva men svårare att
läsa. För att träna extra har han av klassläraren fått hem en bok att lästräna i, vilket inte
händer så ofta. Niklas verkar inte läsa någonting annat än det som berör skolans
verksamhet. Han berättar endast om skolans läsebok och den extrabok han har fått med
sig hem att lästräna i. Niklas kan inte förklara vad läsning och skrivning är, inte heller
hur det egentligen går till. Han hänvisar istället till helheten vid både läsning och
skrivning. Förståelsen för varför man behöver kunna läsa och skriva kan antagligen
betecknas som något svag.

Niklas ger ibland intryck av att vara mycket säker på sig själv och det han gör, medan
han vid andra tillfällen visar sig liten och sårbar. Även humöret växlar. Han har vänner
men ligger sannolikt ganska lågt i hierarkin bland pojkarna i klassen.

Analys av resultat
Analysen bygger på tolkningar utifrån intervjuerna samt lärarens kommentarer.

Erfarenheter och förutsättningar för skriftspråket
Som litteraturgenomgången visar är barnens hemmiljö av stor vikt när det gäller deras
läs- och skrivutveckling. Gemensamma läs- och skrivstunder är tillsammans med
föräldrarnas attityd till skriftspråket mycket viktigt för hur barnen när de börjar skolan
kommer att förhålla sig till läs- och skrivinlärningen. Fyra av de intervjuade barnen
kommer från vad jag i tabell 1 kallar goda skriftspråksinspirerande hemmiljöer. Två av
dessa fyra, Johanna och Mikael, är idag mycket goda läsare och skrivare i förhållande
till deras ålder. De andra två informanterna med goda språkmiljöer har andra svårigheter
som har påverkat dem i deras läs- och skrivutveckling. Sara har, vilket nämndes i
presentationen av barnen i metoddelen, svåra språkliga problem, bland annat med
uttalet. Läraren menar även att hennes intellektulla kapacietet inte är så hög. Som en
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konsekvens av detta följer även läs- och skrivsvårigheter. Med tanke på att hon
dessutom är ett år äldre än de andra och ändå har sämst läs- och skrivförmåga bland de
intervjuade barnen kan man dra slutsatsen att det för hennes del inte har räckt med den
goda skriftspråkliga miljön. Hindren är helt enkelt för höga för att den goda miljön ska
övervinna dem. Johan började skolan med lättare talproblem som inverkade negativt på
hans läs- och skrivinlärning. Talproblemen är idag bortarbetade och Johan är även på
god väg att utvecklas till en god läsare och skrivare. Hans goda skriftspråkliga miljö kan
antas ha varit en bidragande faktor till denna positiva utveckling. Alla med god språklig
hemmiljö, utom Sara, lärde sig enligt egen utsago att läsa innan de började skolan. Detta
kan också ses som ett tecken på betydelsen av en god skriftspråklig miljö. De två
återstående barnen, Emil och Niklas, kommer från hem som jag i tabell 1 kallar
bristande skriftspråksinspirerande hemmiljöer. Båda hemmen visar god vilja vid direkta
läxor (till en bestämd dag) men inget av dem verkar ha förståelse för betydelsen av en
rik skriftspråklig miljö. De läser visserligen för sina barn men betydligt mer sporadiskt
än i de skriftspråkligt goda hemmen. Inget av hemmen prioriterar läsning och skrivning
och läraren menar att den bok pojkarna har fått hem för extra träning sällan används.
Båda Emil och Niklas lärde sig läsa efter skolstart.

Utifrån ovanstående blir min slutsats att den skriftspråkliga hemmiljön är av betydelse
för barnens läs- och skrivinlärning. Om man bortser från de två barn som har/har haft
andra svårigheter som har påverkat inlärningen kan man se tydliga kopplingar mellan
barnens läs- och skrivförmåga och deras skriftspråksmiljö. Barnen som kommer från
skriftspråkligt bristande miljöer har fått problem med läs- och skrivinlärningen eller en
försenad sådan. De saknar läsande och skrivande förebilder och ofta även motivationen
för att lära sig läsa och skriva. De intervjuade barnen från goda skriftspråkliga miljöer
(och utan andra tydliga svårigheter) har utan större problem lärt sig läsa och skriva.

Synen på den egna läsningen och skrivningen
De goda läsarna/skrivarna, Johanna och Mikael, samt Sara, som har störst svårigheter,
har en realistisk syn på sina förmågor. Deras bild av den egna läsningen och skrivningen
stämmer mycket bra med verkligheten. Johanna och Mikael vet att de är duktiga läsare
och skrivare och deras läs- och skrivutveckling förhåller sig som en motpol till den onda
cirkeln. Sara har även hon en realistisk bild av sin läsning och skrivning. Hon tycker att
det är jobbigt  och svårt och hon är medveten om att hon läser sakta. Sara borde, sett
utifrån helheten av hennes svårigheter, ligga i riskzonen för den onda cirkeln. Ändå är
min bedömning att hon ännu inte är där. Hon är en glad och positiv flicka som arbetar
hårt i stark motvind. Kanske beror det på lärarens stora engagemang för att hitta och
anpassa material till Sara. Antagligen har även Johan en ganska realistisk syn på sin
förmåga men då han ligger på gränsen mellan en svag och en god läsare/skrivare är det
svårare att avgöra hur väl hans syn stämmer med förmågan. Niklas och Emil uppvisar
olika synsätt på sina svaga förmågor. Niklas menar att läsning är svårt medan skrivning
är lätt. En förklaring till varför Niklas tycker att det är lättare att skriva än att läsa skulle
kunna vara att han då själv har möjlighet att påverka innehållet i texten. Björk (1996)
menar att barnet vid skrivning kan utgå ifrån sig själv och sin egen kunskap. Lärarens
bedömning av Niklas förmågor grundar sig antagligen på en mer heltäckande bild av
hans skrivförmåga. Niklas självbild och självförtroende växlar. Man kan nog anta att
hans självförtroende är relativt lågt men att han kämpar för att behålla en positiv bild av
sig själv. Emil däremot är den som uppvisar störst skillnad mellan den egna bilden och
den egentliga förmågan. Trots läs- och skrivsvårigheter menar Emil att det går bra. Emil
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är, likt Sara, en mycket glad och positiv person och han lider inte av lågt
självförtroende. Förklaringen finns kanske att finna i något av de försvar som Taube
(1987) beskriver. Då Emil inte verkar betrakta läsning och skrivning som viktigt just nu
är det möjligt att han inte heller berörs av motgångarna. Det kan också vara så att Emil
helt enkelt anser att han är duktig.

Det är svårt att se tydliga tendenser vad det gäller självbilden i förhållande till läs- och
skrivförmågan. Ingen av de intervjuade visar egentligen upp ett lågt självförtroende.
Sara uppvisar en lägre, men helt realistiskt, självbild vad gäller läsning och skrivning,
men inte heller hon visar tydliga tecken på att hennes självförtroende påverkas negativt
av läs- och skrivsvårigheterna. Johanna och Mikael inspireras sannolikt av sina
framgångar. Men att säga att framgångarna i läsning och skrivning är direkt påverkade
av självförtroendet är en slutsats som jag inte är beredd att dra. Min slutsats är därför att
förhållandet mellan läs- och skrivförmågan och självförtroendet/självbilden är
komplicerat och att det är svårt att avgöra i vilken riktning förhållandet påverkas. Men
jag tror likt Taube (1987) att det vanligaste är en ömsesidig dubbelriktad påverkan. En
annan slutsats är att det är ytterligheterna av förmågorna (det vill säga de allra bästa och
de allra sämsta läsarna och skrivarna) som uppvisar godast självkännedom. Detta skulle
möjligen kunna förklaras genom att deras förmågor är så tydliga. Barnen i mitten visar
upp blandade sätt att se på den egna förmågan.

Tankar om läsning och skrivning
Fyra av de sex tillfrågade barnen refererar till ljudning (delarna) när det handlar om
läsning medan de andra två uppger svar som snarast kan hänvisas till helheten. Inget av
barnen i mina intervjuer hänvisar till Pramling Samuelsson & Mårdsjös (1997) kategori
aktiviteten i sig. Det är dock svårt att finna tydliga mönster i förhållandet till förmågan.
Svaren fördelar sig relativt jämt så långt det är möjligt. En god och en svag
läsare/skrivare ser till helheten medan de andra ser till delarna. När det gäller skrivning
är resultaten liknande. Mikael och Niklas har även här refererat till helheten. Johanna
och Johan hänvisar till hur man gör. Emil kan inte förklara utan vill istället visa hur han
både läser och skriver, medan Sara lämnar en något svårtolkad förklaring om att träna
fingrar och armar. Även här är det svårt att upptäcka mönster i förhållandet till
informanternas läs- och skrivförmåga. Alla de intervjuade barnen menar att man
behöver kunna läsa och skriva. De uppger svar som alla kan härledas till vuxenlivet så
som exempelvis arbete, räkningar och köpekontrakt. Johanna är den enda av barnen som
även uppger skolan som anledning till varför man behöver kunna läsa och skriva. Emil
ger indirekt uttryck för att läsning och skrivning tillhör skolans värld.

Det går inte att se ett tydligt mönster mellan hur barnen ser på läsning och skrivning och
deras respektive förmågor. De intervjuade barnen ser på läsning och skrivning som
delar eller som helheter. Det går dock inte att koppla respektive synsätt till en viss grad
av läsförmåga. Slutsatsen av detta blir att alla barn ser läsning och skrivning som en
nödvändighet för vuxenlivet på ett eller annat sätt. Till skillnad från Statens Offentliga
Utredningar (1997) och Dominkovics (1984) uppfattningar om att de flesta respektive
75 % av barnen förknippar läsning med skolans verksamhet var det endast två barn av
sex intervjuade som gav uttryck för det i min studie.
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DISKUSSION
Av alla de orsaker och faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen har jag i den
empiriska studien avgränsat mig till att undersöka hemförhållanden, självbild och tankar
kring läsning och skrivning i förhållande till de intervjuade barnens egna förmågor. Jag
ville undersöka om det gick att se tydliga mönster i förhållandet mellan de påverkande
faktorerna och de intervjuade barnens respektive förmågor. Att finna ett mönster i
barnens tankar om läsning och skrivning samt den egna förmågan i förhållande till deras
egen förmåga visade sig vara svårare än jag hade förväntat mig. Min förhoppning var att
man skulle kunna se relativt påtagliga mönster i svaren från de intervjuade barnen samt
att man tydligare och lättare skulle kunna koppla ihop olika svarskategorier med
barnens respektive läs- och skrivförmågor. Mitt resultat visar istället att det är svårt att
dra några generella slutsatser om barnens tankar om läsning och skrivning samt
självbilden i förhållande till deras respektive förmågor. Å ena sidan kan resultatet anses
vara förvånande. Alla sex barnen har haft mycket lika pedagogiska förhållanden, både i
förskoleklassen och i skolan (Sara har gått om ett år och kom till klassen efter jul i år ett
men hennes pedagogiska förutsättningar kan ändå ses som mycket snarlika de andra
barnens). Man skulle då kunna tro att barn med liknande förmågor skulle visa liknande
tankegångar om läsning och skrivning men min undersökning visar att så inte är fallet.
Å andra sidan är resultatet inte alls förvånande. Det visar bara ytterligare en gång att
varje barn är unikt och olikt alla andra. Svaren de sex intervjuade barnen lämnade kan
visserligen kategoriseras på olika sätt men inte i förhållande till deras förmåga att läsa
och skriva.

När det gäller kopplingen mellan barnens förmågor och deras tankar om läsning och
skrivning vill jag inte spekulera i orsaken till det svaga sambandet. Trots att alla barnen
har fått samma undervisning hänvisar några till helheten medan andra ser till delarna vid
läsning och skrivning. Jag har inte hittat några teorier att stödja resultatet på. Det som
jag ändå tror har störst betydelse är varje barns olikhet och förmåga att uttrycka sig. När
det gäller betydelsen av att kunna läsa och skriva uppger alla de intervjuade barnen svar
som på ett eller annat sätt kan kopplas till vuxenlivet. Här finns ingen skillnad i
förhållandet till deras förmåga att läsa och skriva. Två barn uppger skolaktiviteter som
anledning till att lära sig läsa och skriva (en direkt och en indirekt). Ingen av de
intervjuade barnen uppgav läsning eller skrivning för avkoppling eller nöje. Uppgiften
förvånar mig egentligen inte även om jag gärna hade sett att barnen även insett
läsningens och skrivningens underhållande sida. Förklaringen till att framtida aktiviteter
så starkt dominerar skulle jag tro finns i föräldrarnas eller andra vuxnas samtal med
barnen. Vuxna hänvisar gärna till just arbete och andra vuxenaktiviteter som ett motiv
för att lära sig läsa och skriva.

Förhållandet mellan självbilden och den egna förmågan visade sig inte vara lika tydlig
som litteraturen vill framhålla. Tre (eventuellt fyra) av sex elever uppvisade god
självkännedom jämfört med lärarens bedömning av deras respektive förmågor. De
elever som läraren bedömer som svaga läsare och skrivare visade i allmänhet inte upp
en självbild som överensstämmer med Taubes (1987 och 1990) teorier. Ingen av barnen
i undersökningen är i den onda cirkeln enligt min uppfattning. Inte heller det starkare
förhållandet mellan lågt självförtroende och låga prestationer syns tydligt i min
undersökning. Förklaringen till detta skulle kunna vara att eleverna (med undantag för
Sara) ännu bara är i början av sitt andra skolår. Deras upplevelser av misslyckanden har
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kanske ännu inte varit så stora och ofta förekommande. I sämsta fall finns risken att
någon eller några av de intervjuade eleverna senare under sin skolgång kommer att
märka av sina svårigheter på ett tydligare sätt och därmed riskera att hamna i den onda
cirkeln. En annan förklaring skulle kunna vara att läraren har ett arbetssätt som gör att
eleverna inte så lätt kan jämföra sig med varandra. Det förekommer exempelvis aldrig
högläsning av eleverna. Varje elev har dessutom ett personligt arbetskort där läraren har
anpassat mängden och urvalet av övningar till elevens förmåga.

När det gäller den skriftspråkliga hemmiljön i förhållande till förmågan är resultatet ett
annat. Här kan man tydligare se en klar koppling mellan barnens svar och deras
respektive förmågor. Detta samband är det enda av de tre som jag har undersökt där jag
verkligen har hittat ett starkt samband. Mitt resultat av sambandet mellan barnens läs-
och skrivförmåga och deras skriftspråkliga hemmiljöer stöder och stödjs av de teorier
som presenteras i litteraturgenomgången. Björk menar att barnens hemmiljö har stor
inverkan på hur barnen kommer att klara sin läs- och skrivinlärning. En god språkmiljö
där föräldrarna ofta läser, diskuterar och skriver tillsammans med barnet leder till att
barnet när det börjar skolan har bättre förutsättningar för att klara läs- och
skrivinlärningen. Björk menar vidare att barn som saknar förståelse för och introduktion
i skriftspråket kan utveckla läs- och skrivsvårigheter (Björk 1996). Min undersökning
visar tydligt på de förhållanden som Björk hänvisar till i sina teorier.

Om man ser till helheten av mitt resultat blev det ungefär som jag hade förväntat mig.
Jag trodde att de skriftspråkliga hemförhållandena skulle visa sig viktiga för
läsförmågan, vilket de också gjorde. Däremot hade jag inte räknat med ett så tydligt
resultat. Att det skulle vara svårt att tydligt se barnens självbild i enstaka intervjuer var
jag medveten om. Även om jag har tagit hjälp av övrig information som erbjudits,
exempelvis kroppsspråk, tonfall och skriven text, har det ändå varit svårt att bedöma
barnen till fullo. Som vi såg i analysen av resultatet är det egentligen bara tre, eventuellt
fyra, som har en tydlig och realistisk självbild av den egna läs- och skrivförmågan. Inte
heller när det gäller barnens tankar om läsning och skrivning, dess genomförande och
betydelse, visar resultatet något entydigt mönster i förhållande till förmågorna. Här hade
jag förväntat mig att barnens förmågor skulle spela in mer, både för vad de svarade och
hur de kunde uttrycka sig. Undersökningen gav istället en blandning av svar som inte på
ett självklart sätt går att kategorisera och härleda till olika grader av läs- och
skrivförmågor.

Jag har försökt att göra resultatet tillgängligt för läsaren genom en mängd citat. På så vis
vill jag göra det möjligt för läsaren att själv kunna avgöra om mina slutsatser är rimliga.
De tolkningar som har gjorts av intervjuerna och samtalet med läraren samt de slutsatser
jag har dragit av detta är mina egna.

I min uppsats har jag fått göra många avgränsningar då området är enormt omfattande.
Även om litteraturgenomgången kan verka vid och omfattande i förhållande till den
empiriska undersökningen har jag redan där fått göra stora begränsningar. Omfattningen
på litteraturgenomgången motiveras av att jag ville ge en god grund inför den empiriska
delen samt att den i stor utsträckning ger svar på en av mina frågeställningar. I samband
med litteraturen har jag stött på två problem. För det första var utbudet av litteratur om
läs- och skrivsvårigheter till synes obegränsat. Svårigheten bestod i att sortera ut
litteratur som var användbar för mitt arbete samt att finna litteratur om barns tankar om
läsning och skrivning. I de få fall där det senare diskuterades var det ofta utifrån ett



39

vuxenperspektiv. Om jag har lyckats i mina val av litteratur eller inte är svårt att säga.
Jag anser att jag i stort sett har hittat intressant och för uppsatsen värdefull litteratur.
Däremot är det svårare att avgöra vad jag har missat. Kanske finns det ännu bättre och
intressantare litteratur. Den andra svårigheten som uppstod i mötet med litteraturen var
författarnas i många fall oklara användning av begreppen läs- och skrivsvårigheter samt
dyslexi. Det finns författare som inte tydliggör om de med läs- och skrivsvårigheter
avser läs- och skrivsvårigheter i allmänhet eller enbart den svårare formen dyslexi. Att
besvara frågan om vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är samt vad som orsakar
dessa svårigheter var både lätt och svårt. Lätt så till vida att det finns i princip
obegränsat med material att ta del av. Svårigheterna med att få svar på frågeställningen
handlade främst om ämnets komplexitet. Det finns inga enkla och rätta svar.
Forskningen om läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi ger inte några helt
kompletta och färdiga teorier. Det finns inte heller någon allmänt och av alla accepterad
definition av dyslexi och därmed finns inte heller någon klar gräns mot läs- och
skrivsvårigheter i allmänhet. Jag anser ändå att litteraturgenomgången svarar upp mot
min frågeställning även om ett ”rätt” svar inte finns.

Gränsen för hur läs- och skrivkunnighet definieras är mycket flytande. Relativt stora
delar av världens befolkning kan sägas vara analfabeter. Samtidigt har de inte några som
helst problem med sin läskunnighet. Detta eftersom det skrivna språket helt enkelt inte
finns i deras kultur. Handikappet ligger därmed i mötet med omvärlden. Om samhället
inte ställer några krav på läs- och skrivkunnighet föreligger inget handikapp. Om man
däremot, som vi, lever i ett samhället som numer bygger på skriftspråket blir läs- och
skrivsvårigheter ett betydande handikapp. Med utgångspunkt i detta synsätt blir
diskussionen kring begreppen med respektive i svårigheter ännu mer självklar enligt
min åsikt. Jag vill med hänvisning till ovanstående resonemang hävda att läs- och
skrivsvårigheter är svårigheter med det skrivna språket beroende av vad det egna
samhället ställer för krav på läs- och skrivkunnighet hos sina invånare. Utifrån denna
definition uppstår läs- och skrivsvårigheterna i mötet med omgivningen. Skolan är som
bekant en trögbearbetad organisation och på många håll finns fortfarande ett synsätt
som lägger svårigheterna helt och hållet hos eleven.

Innan jag började med uppsatsen trodde jag att jag visste ungefär vad läs- och
skrivsvårigheter och dyslexi innebar. Jag ville ändå fördjupa mina kunskaper genom
uppsatsen, vilket senare skulle visa sig vara kunskapsmässigt lönsamt. Ändå är
innebörden inte helt självklar, vilket problemen med en gemensam och allmänt
accepterad definition visar. Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter men läs- och
skrivsvårigheter behöver inte vara dyslexi. Att ställa diagnosen dyslexi mot denna
bakgrund är svår. Vetenskapen är helt enkelt inte enig om var gränsen mellan läs- och
skrivsvårigheter och dyslexi går och blir därmed, som Høien & Lundberg (1999)
uttrycker det, godtycklig. Många människor vittnar om den personliga betydelsen av att
få en diagnos. Genom den försvinner känslan av att vara dum i huvudet och genom den
är det lättare att få hjälp. Egentligen anser jag att diagnosen inte är viktigast utan det är
viktigare att alla barn får den hjälp de behöver i förhållande till de förutsättningar och
eventuella svårigheter som finns. Vad som orsakar läs- och skrivsvårigheterna anser jag
är av underordnad betydelse. Alla ska få den hjälp som krävs, vilket bland annat Lpo 94
föreskriver. En diagnos ska inte vara avgörande.

Jag hade inte tidigare reflekterat över den mängd av faktorer som kan påverka läs- och
skrivinlärningen negativt. Och ändå måste det mesta betraktas som självklart om man
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tänker efter. Att skolans undervisning utgör en påverkande faktor är kanske inte en
självklar uppfattning för alla. Men om man som jag tror på att alla är olika och därmed
lär sig på olika sätt blir det en självklarhet. Trots detta har jag svårt att acceptera fakta.
Undervisningen som är till för att eleverna ska lära sig kan också utgöra en bidragande
faktor till att några elever inte gör det. Detta måste vara undervisningens paradox. Att
arbeta med barn är att arbeta med en mängd olika förutsättningar. Alla barnen har, som
jag nämnde i inledningen, olika erfarenheter, kunskaper och förutsättningar med sig när
de kommer till skolan. En del barn kommer att råka ut för svårigheter i mötet med
skolans verksamhet. För andra kommer skolarbetet att fungera bättre. Som lärare anser
jag att man inte kan kräva samma sak av alla elever. Beroende på en mängd faktorer har
alla elever olika förutsättningar. Att kräva samma sak av samtliga elever, oavsett om de
har svårigheter eller inte, skapar orättvisa istället för rättvisa.

För mig har det känts viktigt och utvecklande att på egen hand ha genomfört denna
uppsats. Litteraturgenomgången har gett mig både ny kunskap och nya infallsvinklar.
Det har varit svårt att begränsa sig då ämnet är både stort, intressant och viktigt.
Samtidigt som jag ville ha en bred teoridel fick den inte bli för ytlig. Jag ville hellre ha
ett djup, vilket kan vara svårt att lyckas med då litteraturgenomgångens syfte främst är
att vara orienterande inför den empiriska undersökningen. Den egna studien har framför
allt lett fram till en fördjupad insikt om barns sätt att tänka, hur avgörande olika faktorer
är för barns förmåga att lära samt ett fortsatt och fördjupat intresse för att fortsätta
arbeta med barn i svårigheter. Som en fortsättning på min empiriska undersökning
skulle jag kunna tänka mig att undersöka hur lärare idag arbetar för att möta upp alla de
olika förutsättningar som barn har för skolans verksamhet och då främst för att lära sig
läsa och skriva. Detta skulle exempelvis kunna genomföras genom intervjuer av
verksamma lärare.

Att arbeta ensam har haft både fördelar och nackdelar. Fördelarna är framför allt av
praktiskt slag. Nackdelarna handlar om bland annat en känsla av ensamhet. Många
gånger skulle det har varit både skönt och stimulerande att diskutera både uppsatsens
innehåll och form med någon som varit insatt i ämnet. Att tolka och analysera i samråd
med någon hade också det känts både tryggare och mer utvecklande. Ändå är jag nöjd
med det jag har presterat. Jag har på egen hand genomfört något som jag har förutsatt
mig. Det har varit både arbetsamt, tråkigt och ensamt men samtidigt också roligt,
stimulerande och utvecklande.
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Bilaga 1

Intervjufrågor:

Vad är läsning?

Beskriv hur du gör när du läser!

Berätta om din läsning! (roligt, svårt etc.)

Vad läser du?

Brukar du läsa tillsammans med någon vuxen hemma? Berätta

Skriva – vad är det?

Beskriv hur du gör när du skriver!

Vad tycker du om att skriva? (tråkigt, lätt etc.)

Vad skriver du?

Brukar du skriva tillsammans med någon vuxen hemma? Berätta

Behöver man kunna läsa och skriva?
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Bilaga 2

Brev till föräldrarna:

Hej
Efter praktiken i klass 2h som avslutades för några veckor sedan arbetar jag nu med mitt
examensarbete. Jag kommer därför att besöka klassen för att försöka göra mig en bild
av hur barnen tänker kring läsning och skrivning. Detta kommer bland annat att ske
genom intervjuer. Jag har varken tid eller möjlighet att intervjua alla barnen utan
kommer att välja ut några stycken. De barn som intervjuas kommer jag att referera till i
mitt arbete. Barnen kommer att vara helt anonyma, inte ens skolan eller orten kommer
att anges i examensarbetet.

Om ni har några frågor – ring gärna.
Hälsningar Jennie Sjöström
Telefonnummer


