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Abstract

Med detta arbete har jag försökt skapa förståelse för vad dyslexi innebär. För att få ett brett perspektiv på arbetet
har jag utgått dels ifrån olika forskningsteorier, dels ifrån intervjuer med speciallärare och dyslektiker. Jag har
utgått från följande frågeställningar: Hur definierar man dyslexi? Hur yttrar sig dyslexi i praktiken? Varför har en
dyslektiker svårare att läsa och skriva än andra? Hur kan man hjälpa dyslektiska elever i skolan? Vilka läs- och
skrivinlärningsmetoder kan man använda sig av? Vilka hjälpmedel finns för dyslektiker? Hur arbetar Förbundet
mot läs- och skrivsvårigheter, FMLS? Hur ser den aktuella dyslexiforskningen ut?

Jag har funnit att dyslexi är en medfödd defekt i hjärnan, men att man kan göra mycket i skolan för att underlätta
för dessa elever. De kan t ex få hjälp genom bandspelare, datorer och muntliga prov. Genom att få diagnosen i ett
tidigt stadium har dyslektikern större chans att få riktade insatser snabbare vilket kan ge eleven ett ökat
självförtroende och lusten att lära. Dagens forskare har kommit en god bit på väg vad gäller dyslexins orsaker
men innan dyslexigåtan är löst kvarstår en del frågetecken. Som privatperson har jag redan stött på detta
handikapp och  som lärare kommer jag komma i kontakt med det förr eller senare. Arbetet har blivit mitt verktyg
att utveckla en beredskap inför framtiden
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1 Bakgrund

Anledningen till att jag har valt att skriva om dyslexi är dels för att en nära släkting har detta
handikapp utan att det någonsin blivit diagnostiserat. Det lidande han fått utstå i brist på förståelse,
och hans aversion mot läsning som fortfarande kvarstår i vuxen ålder är något jag skulle vilja bespara
mina elever.

Dels är anledningen att handikappet blivit ett så stort problem i vårt samhälle idag. ”Minst 10% av
befolkningen har så stora läs och skrivsvårigheter att det utgör ett handikapp för dem i vårt
informationssamhälle.” (/www.orebro.se./).

I Lpo –94 står det att minimikravet för skolan är att den ansvarar ”för att varje elev efter
genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka
idéer och tankar i tal och skrift”

Enligt Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) lämnar mellan fem- och tiotusen elever
grundskolan varje år utan att ha lärt sig läsa och skriva tillräckligt bra för att klara samhällets krav.

Jan Alm tog 1996 fram statistik som visar att dyslektiker är överrepresenterade inom kriminalvården
där cirka 30% av internerna är dyslektiker. Jämfört med normalpopulationen är den siffran fem
gånger högre (Hanö, 1998).

Eftersom jag upplevt problemet med dyslexi på nära håll ligger mig ämnet varmt om hjärtat, men
också eftersom jag tycker att ovanstående punkter uppvisar en sådan skrämmande statistik. Det
ligger dessutom i mitt personliga intresse att skaffa mig kunskaper i ämnet eftersom jag som lärare
med all säkerhet kommer att stöta på problemet i skolan. Fortfarande tror jag det finns allt för många
lärare som inte förstår sig på dyslektikernas specifika problem vilket leder till att allt för många elever
går omkring i våra skolor och mår dåligt. Att kunna läsa och skriva är en nödvändighet i dagens
informationssamhälle. Att upptäcka och diagnostisera dyslexi på ett tidigt stadium borde vara en av
skolvärldens stora ledstjärnor.

Men det finns också en annan anledning. Det är att jag faktiskt är rädd för att man idag alldeles för
ofta vill ha en benämning på elevernas olika problem. Med det allt mer ökande tryck på ekonomin
som skolan har idag får jag känslan av att handikapp av olika slag blir en ursäkt från skolans sida för
att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna ge eleverna tillräckligt med kunskaper. Med
tillräcklig kännedom om dessa handikapp tror jag det blir lättare att åtgärda dem utan att allt för stora
resurser behöver tas i anspråk.
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2 Syfte – Frågeställning

Syftet med mitt arbete är att få kunskaper för att förstå när mina elever har sådana problem att de
behöver hjälp, och förhindra att de utsätts för misstro och fel behandling. Jag vill också ha kännedom
om varför man får dyslexi, hur man går tillväga när problemet har upptäckts och hur man kan gå
vidare. Dessutom vill jag veta vad som pågår inom dyslexiforskningen.

Jag överlåter åt experterna att lägga upp ett åtgärdsprogram, men jag vill känna till så pass mycket
att jag kan hjälpa drabbade elever åt rätt håll. För att klara detta anser jag mig behöva känna till
svaret på följande frågor och punkter:

Hur definierar man dyslexi?
Hur yttrar sig dyslexi i praktiken?
Varför har en dyslektiker svårare att läsa och skriva än andra?
Hur gör man en dyslexidiagnos och vem ställer diagnosen?
Hur kan man hjälpa dyslektiska elever i skolan?
Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder kan man använda sig av?
Vilka hjälpmedel finns för dyslektiker?
Hur arbetar Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, FMLS?
Hur ser den aktuella dyslexiforskningen ut?
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3 Metod

3.1 Beskrivning av hur jag gått till väga med arbetet:

Jag stöder mitt arbete dels på litteraturen jag läst, dels på intervjuer. I litteraturdelen besvarar jag min
frågeställning utifrån vad jag funnit i litteraturen. Eftersom man riktat så pass mycket uppmärksamhet
mot problem med dyslexi till, viss del skilt från ”vanliga” problem med läsning och skrivning så
mycket under det senaste decenniet, är litteraturen mestadels baserad på det som skrivits under 90-
talet. En mycket stor del av referenserna kommer från FMLS skrifter och anledningen till detta är att
jag där får in fakta från personer som själva lider av läs- och skrivsvårigheter och inte bara fakta
grundade på forskningsresultat. Jag har också ägnat en rubrik åt att beskriva FMLS och deras
verksamhet. I sammanhanget vill jag nämna att FMLS inte skiljer dyslektiker respektive personer
med läs- och skrivsvårigheter åt, varför jag inte kan säga att de fakta jag baserat på deras skrivelser
enbart gäller dyslektiker (/www.fmls.se/).

Intervjudelen bygger på empirisk forskning där jag har intervjuat två speciallärare på olika skolor i
syfte att ta reda på hur man arbetar med dyslektiker i praktiken (se 5.3). Jag har också intervjuat två
dyslektiker – far och son i hopp om att kunna tillföra diskussionen relevanta fakta (se 5.2).
Intervjuerna jämför jag med det som framkommit under litteraturstudierna i diskussionsdelen.

Eftersom jag känner alla intervjupersonerna har intervjuerna genomförts på ett relativt informellt sätt.
Speciallärare A ringde jag upp och lyckades intervjua direkt över telefonen. Jag hade funderat på
frågor innan, men de blev inte färdigformulerade förrän i det ögonblick jag ställde dem. Denna
intervju tog ungefär 20 minuter och innehöll då även lite information vid sidan av mina frågor (t ex om
bra litteratur). A var positivt inställd till att ge mig så mycket information jag ville ha och svarade villigt
på mina frågor. A sa att jag gärna fick återkomma för eventuella kompletteringar. Jag tog också
ytterligare en kontakt för att ställa ett par följdfrågor. Vid detta tillfälle samtalade vi i cirka tio
minuter, även denna gång via telefonen. För att underlätta använde jag samma frågeställning även för
speciallärare B. Hon fick däremot ta del av frågorna innan vårt möte till vilket vi vid den tidpunkten
inte avtalat en tid. Hon valde emellertid på eget bevåg att besvara dem skriftligt. Hon kontaktade mig
senare och talade om att jag var välkommen med mina frågor och funderingar för eventuell
komplettering, vilket jag inte ansåg behövdes.

Anledningen till att jag använde mig av ungefär samma frågeställningar till de båda dyslektikerna
respektive speciallärarna är för att underlätta resultatsammanställningen. Däremot skilde sig
följdfrågorna lite ifrån varann (Bell, 1995).

Dyslektikerna har jag träffat en och en hemma hos mig. Jag ställde mina frågor och skrev ner svaren
allteftersom. Frågorna var förberedda innan. Jag ställde samma frågor till dem båda och lade sedan
till en punkt för egna kommentarer för var och en varigenom jag fick möjligheten att få med de små
påpekanden och tankar som kommit fram under intervjuns gång. För dyslektiker B lade jag till
ytterligare en punkt där jag bad honom berätta om hur han upplevt sina läs- och skrivsvårigheter
genom livet. Båda intervjuerna tog omkring 40 minuter och båda personerna svarade villigt efter
bästa förmåga.
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Vid sammanställningen av mina intervjuer valde jag att skriva fråga, respektive svar ordagrant citerat
vad det gäller speciallärarna. Detta för att klargöra svaren så tydligt som möjligt. I dyslektikernas fall
däremot sammanställde jag svaren till en löpande text. Anledningen till detta var att man på det sättet
får en tydligare helhetsbild av personerna, vilket känns relevant för att se hur handikappet påverkat
hela deras liv.

Naturligtvis är jag medveten om att mina resultat som grundar sig på så få intervjuer kan vara
missvisande. Men då de svaren från speciallärarna och dyslektikerna också får stöd i litteraturen jag
läst , t ex i Madison (1992), Stadler (1994) och FMLS (/www.fmls.se/), väljer jag att man tolka
dem som generella sanningar. Intervjuerna med de två dyslektikerna är givetvis inga fakta som man
kan säga gäller alla dyslektiker eftersom de skiljer sig så kraftigt från varandra gällande grad och
symptom.
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4 Litteraturgenomgång

4.1 Allmänt om dyslexi

4.1.1 Hur definierar man ”dyslexi”?

Ordet dyslexi kommer från grekiskan och är en sammansättning av ”dys” och ”lexi” vilket i direkt
översättning betyder svårigheter med läsning (Lindell, 1996). Man kan också benämna det bristande
läsfärdighet eller dåligt ordsinne. ”Dåligt ordsinne” är ett uttryck som en känd svensk hjärnforskare –
David Ingvar uppfunnit. Ordsinne, menar han, markerar att det inte rör sig om någon sjukdom, utan
om en variant i hjärnkonstruktionen på samma sätt som vissa saknar bollsinne eller musiköra
(Madison, 1992).

FMLS anser att en person med en läs- och skrivförmåga som ligger avsevärt under den nivå som
hans förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle medge, har läs- och skrivsvårigheter. De
beskriver också läs- och skrivsvårigheter som ”…en funktionsnedsättning som visar sig i svårigheter
med orden och bokstäverna. Det blir ett handikapp då inte omgivningen anpassas efter individens
behov.” (FMLS, 1990).

En tredje definition som går att finna under /www.pt.hk-r.se/ på Internet är ”Ett barn med normal
intelligens och som fått normal undervisning i läsning och skrivning och trots det ligger två årsklasser
under i läs- och skrivförmågan har dyslexi.”

En fjärde är att man kan definiera dyslektikern som en person som stavar sämre och läser betydligt
långsammare än vad han eller hon borde göra sett utifrån personens allmänna begåvningsnivå (Hanö,
1998).

En femte definition låter så här: ”…en störning i kodningen av skriftspråket, orsakad av en defekt i
det fonologiska systemet” (Höien /Lundberg, 1992).

Detta var flera olika definitioner, någon allmänt vedertagen definition av vad dyslexi är existerar
faktiskt inte eftersom forskning pågår inom skilda vetenskapliga områden där olika definitioner
tillämpas alltefter forskningens karaktär (Stadler, 1994).

De flesta forskare tycks dock eniga om att dyslexi yttrar sig genom att barnet har svårt att läsa
snabbt, stava rätt och skriva snyggt, och det faktum att dyslektikerns intellekt inte motsvarar den låga
läs- och skrivnivån som han ligger på utan i de allra flesta fall är normalt eller därutöver (Lindell
1996), (Lundgren 1991), (Madison 1992), (Seth m fl 1997), (Stadler 1994). De är också överens
om att skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter – dyslexi ligger i att dyslektikern har en medfödd
funktionsstörning som inte har med socio-kulturella eller pedagogiska läs- och skrivsvårigheter, eller
analfabetism att göra. Dålig läsförmåga hos en dyslektiker grundas inte heller i synnedsättning, låg
intellektuell nivå eller bristande motivation. Alla dessa faktorer kan dock medföra att dyslexin
förvärras hos en elev (Hanö, 1998).
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Dessutom finns det vissa kriterier som ofta är uppfyllda, såsom ärftlighetsfaktorn (Lindell 1996),
(FMLS 1990), (Gillberg & Öhman 1994), (Stadler 1994), (Hanö, 1998), liksom att handikappet är
mycket vanligare hos pojkar än hos flickor (Gillberg & Öhman 1994), (Andersson & Lindgren
1998), vilket är orsaken till att jag benämner dyslektikern som ”han” i detta arbete.

Dyslexi kan också benämnas ordblindhet, speciella eller specifika läs- och skrivsvårigheter eller bara
läs- och skrivsvårigheter. Alla dessa uttryck förekommer i uppsatsen och står för en mer eller mindre
uttalad dyslexi.

Ordblind är ett begrepp som tidigare använts men idag är på väg att försvinna inom vetenskapen
eftersom det indikerar ett obotligt tillstånd - ”blind”. En dyslektiker kanske inte kan botas, men det
finns definitivt åtgärder mot en förbättring. Vad som kan nämnas i sammanhanget är att dyslektiker
själva gärna fortsätter att benämna sig ordblinda, eftersom de anser att ord som dyslexi eller läs- och
skrivsvårigheter är alldeles för krångliga uttryck att använda sig av (Lundgren, 1991).

4.1.2 Hur yttrar sig dyslexi i praktiken?

FMLS har i sin skrift FMLS Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter gjort en förteckning över hur
dyslektikerns svårigheter kan yttra sig, och om man upptäcker flera av följande punkter hos en elev
kan det röra sig om dyslexi:

* han har svårt med dubbelteckning
* han kastar om och tappar bokstäver
* han förväxlar b-d, b-p, t-d, k-g, u-o, e-ä, i-e, etc
* han kastar om siffror
* han tappar ändelser och små korta ord, både vid läsning och skrivning
* han har en svårläst handstil
* han har svårt att höra skillnad på lång och kort vokal
* han har svårt att uppfatta och att upprepa långa ord
* han uttalar vissa ord fel
* han talar otydligt
* han tycker illa om att läsa högt
* han läser långsamt
* han har svårt att följa en textrad eller att komma in på rätt ny rad
* han tycker att bokstäverna rör sig på papperet, eller att de är otydliga och går i varandra
* han har svårt att förstå vad du läser, men inte om du får samma text uppläst
* han blir fort trött och får ont i huvudet eller ögonen när du läser
* han har svårt att hinna med textremsan på TV
* han svårt att minnas ordföljder, t ex alfabetet eller veckodagarna
* han tar fel på höger och vänster
* han känner sig sämre än andra
* han har svårt att förstå även ett enkelt skrivet meddelande då någon vill ha ett snabbt svar
* han har mycket svårt att komma ihåg namn
(/www.fmls.se/)



11

Inte bara det att eleven har problem med vissa av ovanstående punkter, utan att även graden av
svårighet inom punkterna varierar, är en av anledningarna till att det är så komplext att ställa
diagnosen.

”En del dyslektiker har större problem med att skriva än med att läsa och tvärtom. Det handlar inte
nödvändigtvis om lika stora svårigheter inom båda områdena för att man ska kunna använda
begreppet läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.” (Asmervik m fl, 1995, s.135)

En person kanske knappt kan skriva sitt namn. En annan kanske kastar om
bokstäverna trots han kan skriva. En tredje läser mycket sakta trots att han
läser mycket och försökt få att upp hastigheten. Någon kanske läser bra, men
har svårt att få ner sina tankar på papperet. Andra kan få ner vad de vill säga,
men med en oändlig massa stavfel (FMLS, 1998, s.5).

Stadler skriver att det inte finns något yttre kännetecken som ensamt kan
bedömas för att avgöra om det rör sig om dyslexi. Istället är det när vissa
kännetecken uppträder tillsammans och bildar ett mönster som man kan ställa en
diagnos. Det finns olika kombinationer av mönster men dessa är tydliga för dem
som är vana att arbeta med problemen kring dyslexi.

Svårigheterna kan omfatta antingen läsning och skrivning eller endast
skrivning/stavning i varierande grad. Hon listar följande förteckning över möjliga
kännetecken:

* man läser långsamt
* man läser trevande eller hackigt
* man läser alltför fort och gissar
* man stannar upp och läser om
* man utelämnar eller läser fel på småord och ändelser
* man gör tillägg t ex helt – helst, igen – ingen, bagaren – bargaren
* man kastar om bokstäver t ex bar – bra, börd – bröd
* man vänder hela ord t ex som – mos, mot – tom
* man drar med tidigare ljud i samma ord t ex skrattade – skrattatade

Ibland uppstår sekundära problem hos dyslektiker som följd av lässvårigheterna:

* de har bristande läsförståelse
* de läser lågmält, ibland otydligt
* de känner obehag vid läsning
* de läser ogärna högt när andra hör på
(Stadler, 1994)

4.1.3 Varför har en dyslektiker svårare att läsa och skriva än andra?

Såväl forskarna som de med personlig erfarenhet av dyslexi har idag kommit fram till att det inte bara
finns ett svar på denna fråga. Det är en kombination av orsaker.
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Galaburda m fl (1989) har beskrivit signifikanta avvikelser i hjärncellernas strukturella uppbyggnad i
vänstra hemisfären hos dyslektiker. Ögonen och synsinnet är den koppling som förmedlar intrycken
av bokstäverna på ett papper till hjärnan. Även punktskrift som man läser av med fingertopparna,
liksom Morsealfabetet med sina ljudsignaler tolkas av hjärnan. Man kan alltså säga att det är i
hjärnan man kan ha dyslexi. Dyslexi uppstår ”när de informationsdetaljer som via synen kan hämtas
ur bokstäverna och deras kombinationer i hjärna inte kan tolkas till ord med betydelse” (Stadler,
1994, s.59).

Curt von Euler, hjärnforskare, beskriver kort och gott att dyslektikern har kommit till världen med
annorlunda uppkopplingar i vissa delar av hjärnan. Dessa visar sig senare leda till svårigheter med
läsinlärning och stavning. ”Men dessa avvikelser från den normala organisationen, som kommit till i
vissa delar i hjärnan, betyder absolut inte att hjärnan är sämre. Det är mycket som talar för att den
dyslektiska hjärnan har fått större kapacitet än genomsnittligt på andra områden.” (Jacobson &
Lundberg, 1995, s.30)

Stadler (1994) skriver att minnesfunktionerna, både aditivt och visuellt minne, har stor betydelse vid
läsinlärningen. Det handlar om att minnas hur varje bokstav ser ut och hur det ska låta när man läser
den. Många forskare anser att det är här de bristande hjärnfunktionerna visar sig och delar därför in
dyslexi i visuell respektive auditiv dyslexi beroende på om det är kopplingen mellan ögat och hjärnan
eller kopplingen mellan hörseln och hjärnan som inte fungerar tillfredsställande. Exempel på kända
forskare som gjort denna indelning är Madison (1988) och Lindell (1996).

4.1.3.1 Visuell dyslexi:

Den visuella dyslexin kan röra sig om problem med det man kallar samsynen, d v s att ögonens
rörelser inte följs åt på vänster och höger öga (Jacobson & Lundberg, 1995), (FMLS, 1990).

Elever med denna typ av dyslexi har svårt att se en sammanhållen ordbild, d v s de skrivna ordens
utseende, och läser därför genom att ljuda sig fram, vilket är mödosamt och går långsamt. De gör
också fel på småord, tappar ändelser och bokstäver (Madison, 1992), (Lindell, 1996).

”Typiska visuella fel är när eleven läser bokstäver eller stavelser i omkastad ordning. Det kan också
handla om utelämningar, framför allt vid avläsning./…/Eleven uppfattar ordet ljudmässigt rätt, men
kan inte korrekt skriva ner det.” (Hanö, 1998)

4.1.3.2 Auditiv dyslexi:

Den auditiva dyslexin kan röra sig om problem med hörselintrycken. Om man har problem med att
urskilja de olika ljuden i talet är det inte speciellt konstigt att man har problem med att skriva och läsa
orden. Många av dem med läs- och skrivsvårigheter, har svårt att skilja ljud ifrån varandra.
Läsningen bygger därför ofta till stor del på gissningar utifrån hur ordbilden, ser ut. Träning gör att
läshastigheten kan tränas upp till att bli ganska god eftersom man lär sig hur vanliga ord ser ut. Men
behovet att mer eller mindre omedvetet gissa sig fram kvarstår och läsningen kan därför bli ganska
ungefärlig (Madison, 1992), (Lindell, 1996).
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”Typiskt auditiva är fel där eleven inte vet hur ordet egentligen uttalas, eller vid en diktamen eller
eftersägning inte kan komma ihåg vilka ljud som ingår i ordet, och i vilken ordning de kommer.”
(Hanö, 1998)

Audio-visuell dyslexi är en kombination av både visuell och auditiv dyslexi.
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4.1.4 Ljudosäkerheten är grundproblemet:

Dyslektikerns ljudosäkerhet är utgångspunkten för problemet. Dyslektikern har problem med att
urskilja enskilda språkljud och att koppla dem till bokstäver. Svårigheten ligger också i att dela upp
ord i ljud och överföra ljuden till bokstäver, och tvärtom, att med bokstävernas och bokstavsljud
sätta samman ord (Lindell, 1996).

Denna teori stöds också av Lundberg som skriver att en betydande orsak till avkodningsproblemen
är sammanlänkad med att dyslektiker har särskilt stora problem med att uppfatta, uppmärksamma
och använda de ljudmässiga byggstenarna i språket fonemen. Bakom denna språkstörning kan man
räkna med att finna avvikande mönster i uppbyggnad och funktion i vissa hjärnområden (Jacobson &
Lundberg, 1995).

Betänker man också att en bokstav ofta låter olika beroende på sammanhanget den står i, t ex a i tal
jämfört med tall, blir det ju inte lättare. Dessutom uppträder assimilationer i vanligt tal så att t ex n-et i
anka låter som ett ng-ljud. Andra exempel är bokstaven v i havsbris där v oftast låter som f och
bokstaven g i slagsmål som k. I långa ord med många konsonanter eller vokaler i rad blir de enskilda
ljuden extra svåra för en dyslektiker att kunna urskilja. Detta gäller också korta ord som t ex nämnd
och paus (Madison, 1992), (Lindell, 1996).

Som en följd av ljudosäkerheten får dyslektikern svårigheter med läsning och de moment som är
nära förknippade med denna d v s ordavkodning, rättstavning och urskiljning av ordens enskilda
delar (Lindell, 1996).

4.2 Diagnos

4.2.1 Hur diagnostiserar man dyslexi och varför?

Eftersom få resurskrävande åtgärder blir tagna utan att det finns en diagnos är det viktigt att en sådan
kommer till stånd så snart som möjligt, men eftersom alla dyslektiker skiljer sig från varandra och
sålunda visar upp olika symptom kräver det en del uppmärksamhet och kunskap av berörda lärare.

Att ställa diagnos innebär vanligen det som upptäcks vid undersökning med standardiserade test,
men i dyslektikerns fall krävs också noggranna observationer eftersom det inte finns några instrument
som säkert kan påvisa huruvida dyslexi föreligger eller ej. Man kan också diagnostisera en elev
enbart genom fortlöpande iakttagelser och utvärdering av inlärningen i undervisningssituationen. Detta
förutsätter givetvis en ”god förmåga hos läraren att se det enskilda barnets förutsättningar och
utveckling i förhållande till en ofta vagt definierad norm.” (Stadler, 1994, s.79).

Madison (1992) skriver att en fullständig utredning av speciella läs- och skrivsvårigheter omfattar
anamnes d v s bakgrundshistoria, talstatus vilken beskriver barnets språkliga talnivå och mognad,
intellekt, neurologisk undersökning, gärna kompletterad med EEG (avspeglar hjärnans funktioner i de
elektriska strömmar som registreras via elektroderna), MBD-symptom (koncentrations-,
perceptions- och motoriska problem), hereditet (ärftlighet), sen fysisk utveckling och eventuella syn-
och hörselproblem.
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Exempel på test som kan ligga till grund för en diagnostisering är Sigrid Madisons diagnoser,
UMESOL, Maj-Gun Johanssons LS eller ”diagnostiska läs och skrivprov” DLS. De tre senare finns
på psykologiförlaget.

Testinstrument för att kartlägga olika delar av läs- och skrivförmågan
samt arten och graden av läs- och skrivsvårigheterna har utarbetats i
Sverige sedan åtminstone fyrtio år tillbaka. Med dess hjälp kan man
göra en kvantitativ beräkning med poängsättning i de olika delproven.
I första hand är dock proven konstruerade som diagnostiska
instrument så att man utifrån resultaten kan göra en kvalitativ analys
av elevers arbetssätt och se vari deras svårigheter består.
(Stadler, 1994, s.78)

Det krävs dock god kunskap och en del erfarenhet att utifrån testresultaten kunna bedöma behovet
av hjälp.

Risken med att ställa diagnos är att dyslektikern ser sig själv som ”sjuk” och därför inte presterar sitt
bästa. En fara är också att dyslektikern får en felaktig stämpel som ”en som inte kan” av okunniga i
omgivningen.

Fördelarna med en diagnos överväger dock. Dels blir den en hjälp för föräldrar som har trott att de
har gjort något galet eftersom deras barn inte kan läsa. Dels kan det bli en lättnad för eleven själv
som tidigare inte kunnat förklara varför han inte lärt sig läsa och skriva och därigenom fått ett knäckt
självförtroende. Olle Sjöberg uttrycker sig i Madisons bok Hoppande bokstäver ” ’Jag anser mig
vara lite dum’. Just det! Inte så ’välmöblerad på vinden’ med andra ord. Finare uttryckt: ’Saknar
vissa viktiga intellektuella resurser’.” Det är ord som ganska väl beskriver hur många dyslektiker kan
uppfatta sig själva (Madison, 1988, s.49).

Naturligtvis är syftet också att ”…inte i första hand sätta en etikett på svårigheterna utan att få bästa
möjliga kunskapsunderlag för effektiva behandlingsåtgärder.” (Stadler, 1994, s.90).

4.2.2 Vem kan ställa diagnosen?

I Dyslexi – vad är det? skriver Gillberg och Ödman (1994) att det inte finns någon självklar
yrkeskategori eller institution som kan ta ansvar för alla dyslexidiagnoser och utredningar. De anser
att det inom skolan måste rymmas en tillräcklig kompetens för en fastställande diagnos. Utöver det
krävs en medicinsk bedömning för att kunna utesluta andra sjukdomar och för att styrka diagnosen.
”…skolhälsovården borde kunna bli en naturlig institution för primära diagnostiska insatser för
dyslexi.”(Gillberg & Ödman, 1994, s.84)

Om skolan inte skulle klara att ställa diagnosen och om man inte heller har någon annan skola inom
rektorsområdet eller kommunen att vända sig till, finns det särskilda läs- och skrivcentra.

Stadler betonar att den som är huvudansvarig för tolkningen och analysen av observationer och
undersökningsresultat om möjligt också bör vara den som ställer diagnosen. Detta bör dock ske i
samråd med alla som deltagit i utredningen innan den slutliga diagnosen ställs för att få en allsidig
belysning av fallet (Stadler, 1994, s.90).
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4.3 Hur kan man hjälpa dyslektiska elever i skolan?

4.3.1 Den språkliga utvecklingen och medvetenheten:

Det allra bästa är om handikappet upptäcks tidigt. Eftersom språkutvecklingen börjar redan i
spädbarnsåldern börjar barnet hamna efter redan här om den språkliga medvetenheten brister. Barn
behöver nämligen ha en viss språkmedvetenhet redan vid skolstarten för att på ett fullgott sätt kunna
tillgodogöra sig läs- och skrivundervisningen i skolan.

I FMLS handlingsplan angående läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (1996) kan man läsa följande: ”För
att lyckas i sin läs- och skrivinlärning måste barnen redan före skolstarten ha en viss språklig
medvetenhet. De måste kunna skifta uppmärksamhet från språkets innehåll till dess form, förstå
ordens uppbyggnad av talljud och att ord kan vara sammansatta av stavelser o s v.” Då denna
medvetenhet inte finns riskerar eleven att aldrig kunna knäcka den alfabetiska kod som utgör
grunden för vårt skriftspråk. Detta är ett handikapp som inte växer bort med åren, istället är det så
att klyftan mellan en dyslektiker och en icke dyslektiker ökar ju längre tid som går. Sålunda är det
ganska enkelt att förstå varför det är av största vikt att handikappet diagnostiseras så tidigt som
möjligt för att ett åtgärdsprogram ska kunna läggas upp.

4.3.2 Åtgärdsprogrammet:

I grundskoleförordningens första paragraf i femte kapitlet står det: ”Om en elev behöver särskilda
stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas av berörd skolpersonal. Vid utarbetandet av
programmet bör skolpersonalen samråda med eleven och elevens vårdnadshavare.”

Diagnosen dyslexi, som är en sammanfattande beskrivning av problemen ska leda till ett
åtgärdsprogram som ska innehålla hur man ska gå vidare med just den diagnostiserade eleven. En
felaktig diagnos kan innebära att eleven får fel hjälp. Därför är det viktigt att diagnosen är korrekt så
att den blir en säker grund att bygga åtgärdsprogrammet på (Stadler, 1994).

Allan Jansson skriver att ett åtgärdsprogram ska utgå från något eleven kan klara av och inte börja
med det som eleven har svårt för. Hänsyn bör tas till elevens läggning och intressen. Övningsförslag
ska grundas på observationer och diagnoser och åtgärderna ska främja elevens utveckling i alla
avseenden och i olika ämnen (Jacobson & Lundberg, 1995).

Förälder som inte anser sitt barn få den hjälp han behöver kan kräva att rektor ska sammankalla en
elevvårdskonferens. Ett av målen med en sådan konferens är att man ska komma överens om och
skriva ner ett åtgärdsprogram som sedan skall följas upp (Lindell,1996).

Om man tänker att svenskämnet är viktigast, inte för att de andra ämnena inte är viktiga utan för att
läs- och skrivträning är den enda chansen för dyslektikern över huvud taget att lära sig något
teoretiskt ämne, är det naturligt att andra ämnen får avstå tid för läs- och skrivträning (Hanö, 1998).
Detta är givetvis viktigt att beakta då åtgärdsprogrammet görs upp. Även läxläsning, prov och
främmande språk är viktiga bitar att tänka över i detta sammanhang. (Prov, läxor och främmande
språk har egna rubriker nedan.)
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I åtgärdsprogrammet bör tidsperioden som omfattas finnas angiven i timmar och veckor.
Träningsperioden är enligt Hanö (1998) bättre att lägga som relativt korta och täta intensiva perioder
än långa perioder med få träningstillfällen. Han anser att tre lektioner varje dag under en
tioveckorsperiod är effektivare än fem lektioner i veckan under ett helt läsår. Det underlättar också
för eleven att se ett slut på perioden, känna att den är begränsad.

Programmet bör också innehålla konkreta mål. Alla åtgärder som skrivs in i programmet ska kunna
mätas och utvärderas för att se om träningen ger resultat. Detta resultat måste gå att mätas i siffror.
(Där får inte stå att eleven ska lära sig läsa snabbare.) Till exempel kan det stå att eleven ska uppnå
75% rätt på ett dubbelteckningstest eller 80 ord/minut på ett lästest (Hanö, 1998).

”Åtgärdsprogrammet ska fungera dels som protokoll, dokument över skolans beslut angående en
elev, och dels som medel för information till icke närvarande personer, som ska ta del av beslutet.”
Det ska också fungera som en påminnelse om att både uppföljning och utvärdering ska göras, och
att ange tidpunkten för detta. Ibland kan åtgärdsprogrammet dessutom fungera som det dokument
som man bygger ett anslagsäskande på. ärendet får inte betraktas som färdigbehandlat när ett
program är skrivet och beslutat och insatserna påbörjas. En uppföljning ska alltid göras (Stadler,
1994)

4.3.2.1 Alla inblandade tar ansvar:

Det bästa är om elev, vårdnadshavare och inblandad skolpersonal är överens om vilka åtgärder som
ska tas till. På så sätt arbetar alla mot samma mål och kan hjälpas åt med inlärningen, både i hemmet
och i skolan (Jacobson & Lundberg, 1995).

Parallellt med åtgärdsprogrammet bör också utvecklingssamtal mellan lärare, elev och förälder föras.
Enklast är om det går att tala öppet om problemet. Vad som är viktigt i sammanhanget är att man
efter en tid har ett nytt samtal där man går igenom vilken utveckling som skett sedan förra mötet. I
Dyslexi för föräldrar (Seth m fl, 1997, s.59) står det att man bör stämma av följande frågor:

*vad pratade vi om?
*vad skulle vi göra?
*vad skulle skolan göra?
*har talangerna utvecklats?
*har barnet kommit någon vart?

Förmodligen måste ett nytt åtgärdsprogram göras upp vid detta tillfället eftersom det för en
dyslektiker krävs ”särskilda insatser under hela skoltiden, men kanske mindre genomgripande och
omfattande efter hand som eleven förkovrar sig.” (Hanö, 1998).

4.3.3 Skrivning:

För många dyslektiker uppfattas skrivning i skolan inte som något annat än en kamp med stavning,
fel och röda bockar. Skolan skapar ofta denna uppfattning. Skrivning är ju egentligen något helt
annat – det är tankar i elevens huvud. Fantasier, kunskap och lösningar på problem. Det är en del av
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elevens inre som blir präntat på papper. Därför är det en känslig fråga när läraren går in och ändrar
och rättar. Det är så lätt att elevens skrivglädje försvinner för alltid då han bara får höra om alla fel
han gjort, trots all möda han lagt ner. Lärare bör uppmuntra skrivandet och försöka se mer till
innehållet än till formen. I alla fall oftare. Man kan komma överens med eleven om han vill ha skriften
rättad. Kanske kan man komma överens om att man rättar fel som gör texten svår att förstå för
läsaren och komma med alternativ. Kanske rättar man fel som har med dubbelteckning att göra.
Kanske rättar man bara de fel som gäller det aktuella inlärningsområdet. Rättningsfrågan bör vara
individuell för varje elev. Det är viktigt att eleven fortfarande känner att det är hans text, att han blir
accepterad trots sina fel (Asmervik m fl, 1995), (/www.fmls.se/).

Erfarenheter hos föräldrar och lärare inom FMLS har visat att om eleven får utvecklas i sin egen takt
på ovanstående sätt, vaknar så småningom behovet att kunna stava rätt. Då börjar han självmant
fråga: ”Hur stavas det?” (/www.fmls.se/).

4.3.4 Prov:

För att inte läsningen ska orsaka en elevs fall vid proven bör möjligheten finnas att få provfrågorna
inlästa på band. Ett alternativ kan vara att ge förlängd provtid ställt i förhållande till svårighetsgraden
med läsningen och skrivningen. Ytterligare ett alternativ är att låta eleven få göra ett muntligt prov
(Stadler, 1994), (/www.fmls.se/).

”Skriftliga prov ska ges muntligt…” (Hanö, 1998).

4.3.5 Läxläsning:

Vad man bör tänka på ifrån skolans sida är att dessa barn bör få så mycket stöd och underlättning
som möjligt med läxläsningen. En elev med läs- och skrivsvårigheter har kanske hela dagen i skolan
fått göra det han har svårt för och har därför arbetat hårdare än många av sina kamrater. Att
dessutom behöva göra läxor på eftermiddagen kan kännas oerhört påfrestande. Tjat från föräldrar
och lärare försvårar inlärandet och ger alltså inte önskad effekt. Ett sätt är att skriva ett slags
kontrakt med eleven. Det ska innehålla när, var och med vem läxorna ska läsas. Detta ska sedan
försöka följas. Viktigt är att alla parter – elev, lärare och föräldrar är överens om innehållet för att det
ska kunna fungera (/www.fmls.se/).

4.3.5.1 En kvart om dagen:

För att förbättra läsförmågan kan man också försöka komma överens med elev och förälder att de
skall läsa tillsammans en kvart om dagen hemma. Viktigt är då att inte lasta över hela ansvaret på
hemmet utan att det sker i samverkan med skolan. Detta kan t ex göras genom att man upprättar ett
läsprotokoll där föräldern dagligen för in kommentarer om läsningen och där sedan läraren ger
instruktioner och kommentarer inför det fortsatta arbetet. Den text som blivit läst hemma skall alltså
dagligen kontrolleras av någon vuxen i skolan. Föräldrar och lärare ska också med jämna
tidsintervall, t ex en gång per månad, talas vid och diskutera lästräningen. (/www.fmls.se/).
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Där denna övning har genomförts har den efter cirka ett år uppvisat mycket goda resultat.
Läsförmågan hos eleverna har kraftigt förbättras. Nackdelen med övningen är att den kan kännas
överväldigande för eleven. Det gäller att hela tiden skapa motivation så att lästräningen inte känns
som ett tvång (/www.fmls.se/).

4.3.6 Främmande språk:

Vad man bör tänka på är att en elev som knappt klarar svenskan kan få orimliga problem med
ytterligare språk i skolan. Att dyslektikern ska ha glosor i läxa, vilket tar tid och möda från det som
är viktigast: att lära sig skriva och läsa svenska är enligt Hanö (1998) ett orimligt krav. För att inte
missa engelskan helt kan man låta eleven få låna band att lyssna på. Att skriva engelska menar Hanö,
kan dyslektikern lära sig med tiden.

4.3.7 Koncentrationsproblem:

Många dyslektiska elever har svårt att koncentrera sig. Det hjälper knappast att tjata utan det är
bättre att försöka förstå varför. Det kan finnas många orsaker, och en av dem kan vara att ett
dyslektiskt barn får anstränga sig så mycket mer än andra t ex vid läsning, att han måste drömma sig
bort emellanåt för att över huvud taget orka med. En annan vanlig orsak är att eleven har någon form
av perceptionssvårighet d v s han har svårare än andra att stänga ute intryck i omgivningen även
oväsentliga sådana. Det är inte så att de flesta elever med dyslexi har koncentrationssvårigheter, men
väldigt många elever med uttalade koncentrationssvårigheter, som DAMP, har också dyslexi
(/www.fob.se/).

Enligt Gillberg & Ödman (1994) har 80% av alla med DAMP läs- och skrivsvårigheter, medan 50%
av dem med dyslexi har DAMP. I skolan är det svårt att skapa en lugn miljö för dessa elever, men
man kan underlätta för dem genom t ex en genomtänkt placering i klassrummet (Gillberg & Ödman,
1994).

4.4 Olika läs- och skrivinlärningsmetoder för dyslektiker

4.4.1 Språklekar:

Olika ordlekar, rim och ramsor är ofta populära hos barn. Samtidigt är leken med språket och dess
ord viktiga hjälpmedel för att stimulera barns språkliga utveckling. Curt von Euler,menar att ett barn
som vid tidiga år inte visar sig vara lika roat som andra barn av att rimma och leka med språket kan
visa sig vara dyslektiker (Seth m fl, 1997).

Språklekar kan bli ett roligt sätt att öva upp framförallt de yngre elevernas språkförmåga. Det
lustfyllda i övningarna kan dessutom bidra till att skapa motivation.

4.4.2 Ljudningsmetoden:
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Ljudningsmetoden eller ljudmetoden är den metod som används oftast i Sverige idag. Inlärningen
sker med övningar som ska leda till ljudsäkerhet och bokstavskännedom vilket är utgångspunkten i
ljudmetoden. Skrivinlärningen löper parallellt med ljud och läsinlärningen och man eftersträvar en
allsidig och variationsrik träning för att få en fast association mellan ljud och bokstav.

Till att börja med utgår man från enkla bokstäver och dess ljud Man brukar börja med vokalerna
och konsonanterna L, S, M, N, F, V och R. Det är sådana konsonanter som man kan hålla ljudande
tills man lyckas identifiera nästa bokstav i ett ord, s k hålljud. Utifrån Dessa bokstäver kan man
också börja sammanljuda, läsa och skriva sol, is, al mos o s v. Därefter lär man in J och H.
Stötljuden d v s explosiva konsonanter, B, P, D, T, G och K, är svårare och får därför inte komma
för tidigt i inlärningsgången. Slutligen kommer C, X, Q, och Z som tas upp i samband med de ord
där de förekommer.

Inte bara huruvida bokstäverna är lätta eller svåra är avgörande för i vilken ordning de lärs in. Även
likheten till form och ljud dem emellan avgör ordningen. Mellan t ex B och D som är formlika och
mellan U och Y som både liknar varann till form och uttal, gör man sålunda ett visst tidsintervall.

”Ljudsäkerheten uppnås främst genom analys av ordens ljud (fonem) vid läsning och skrivning. För
att underlätta de första läsövningarna väljer man ord som är lätta att ljuda samman och de ska inte
innehålla bokstäver som ännu inte är inlärda.”(Stadler, 1994) I början leder detta till ett relativt
begränsat antal ord, som till viss del blir överinlärda, men efterhand leder det till en ökad säkerhet
och automatisering.

Rygvold skriver att ljudmetoden utgår från den ljudmässiga uppbyggnaden av språket genom att
språkljuden i ett ord ”…benämns och ”sjungs” samman till ett ljudpaket.” Hon anser också denna
metod vara bra för de språk som har en relativt ljudriktig stavning, alltså de språk där stavning och
uttal är lika (Asmervik m fl, 1995).

4.4.3 Wittingmetoden:

Wittingmetoden som med framgång använts även för att lära personer med mycket svår dyslexi att
läsa, kallas också för psykolingvistisk metod. Namnet kommer ifrån metodiklektor Maja Witting,
som har arbetat fram metoden. Liksom ljudningsmetoden går Wittingmetoden ut på att befästa ett
samband mellan bokstäverna/symbolerna och dess ljud. Det är en metod som är mycket grundlig
och systematisk och den syftar till att bit för bit automatisera läsningen. Man arbetar också med
nonord, d v s bokstavskombinationer som faktiskt inte bildar några faktiska ord. Tanken bakom
detta är att eleven inte ska distraheras av ordens innehåll vid själva symbol och ljudinlärningen.
Samtidigt med lästeknikövningarna övas förmågan till ljudanalys genom att lyssna och skriva. Man
använder ingen läsebok utan använder sig av ett bildmaterial efter ett noggrant utformat program som
består av delarna ”lyssna”, ”se”, ”artikulera” och ”forma”.

Bokstavsinlärningen utgår från vokalerna som lärs in mycket grundligt innan konsonanterna
tillkommer. Sammanljudningen börjar först när tio symboler är inlärda, de nio vokalerna samt
bokstaven L. Till en början övas endast den långa varianten av vokalerna tillsammans med L. Detta
för att uppnå en vokalsäkerhet som står sig när man sedan ska lära in läsning och skrivning med kort
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vokal och dubbeltecknad konsonant. Avlyssningsskrivning spelar en betydande roll i arbetet på
ljudenlig nivå.

Detta är en metod som med stor framgång använts vid ominlärning av läsning och i de fall där
läsinlärningen helt misslyckats från början. Metoden är varken snabb eller enkel, men den är effektiv
och leder till resultat (Stadler, 1994).

När det gäller elever vars dyslexi upptäcks sent kan det vara lämpligt att använda sig av
Wittingmetoden, man arbetar då med ominlärning vilket innebär att man tar hela inlärningen från
början. De som får denna typ av undervisning kan då få en utbildningstid som sträcker sig över flera
år och ska under denna period avhålla sig från läsning och skrivning utanför själva
utbildningssituationen så långt som möjligt. Denna metod kräver att den ansvariga läraren måste vara
väl införstådd med metoden och övriga lärare, kamrater och hemmet ska veta vad det är frågan om.
Åtgärderna ska genomföras i anslutning till ett åtgärdsprogram (Lindell,1996).

4.4.4 Läsning på talets grund (LTG):

LTG är en metod som bygger på elevens intresse att lära sig. Den bakomliggande tanken är att
eleverna genom att själva få välja vad de vill arbeta med får ett ökat intresse och därmed lär sig mer.
Det är dock en metod som inte längre används särskilt ofta. Metoden går bl a ut på att eleven själv
får rita en bild och berätta vilken text som passar till bilden. Under bilden skriver läraren vad eleven
sagt. På så sätt kan man systematiskt gå igenom olika områden (Lindell,1996).

Då eleven ska lära sig bokstäverna och att skriva dessa låter man eleven välja vilken bokstav han vill
arbeta med från ett väggalfabet. Denna bokstav använder man sedan och tränar vidare med och
kombinerar till ord och meningar. Det är en metod som gör att inlärningen kan gå snabbt för dem
som lyckas knäcka den alfabetiska koden, medan det går sämre för de andra som dessutom kräver
mer hjälp från läraren då han eller hon måste hjälpa till och stödläsa (Lindell, 1996).

I Barn med behov av särskilt stöd kan man läsa att LTG har visat sig vara en god startpunkt för
undervisning av ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter (Asmervik m fl, 1995).

4.4.5 Fernalds metod:

Fernalds metod bygger på att man eleverna ska använda flera sinnen vid läsning och skrivning.
Framförallt det taktila (beröringssinnet) och det kinestetiska (rörelse) sinnet ska användas. Dessa
sinnesförmågor kommer till användning då eleverna lyssnar, ser, läser och upprepar ord som läraren
har sagt, markerar stavelserna och skriver. Eleverna ska på samma gång få se, säga, skriva och
känna formen av ordet. Vid introduktion av nya ord får eleven skriva efter läraren till eleverna
upptäcker att de kan skriva ordet på egen hand. Redan inlärda ord används för att producera egna
texter som kan läsas eller användas för stilskrivning. ”Avsikten med metoden är dels att underlätta
minnet (genom att eleverna förutom en visuella och auditiva stimulansen stimuleras taktilt och
kinestetiskt), dels att styra uppmärksamheten.” (Asmervik m fl, 1995, s 163).

4.5 Hjälpmedel
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Nedanstående fakta finns att hämta på FMLS hemsida och i deras informationsskrifter. Där FMLS
inte är referenten anges detta.

4.5.1 Datorns hjälp:

Med hjälp av en dator tycker många elever att det blir både roligare och lättare att läsa och skriva.
Det finns program som kan ställa upp mallar för olika typer av dokument: brev, rapporter o s v,
rättstavningsprogram och program som kan hjälpa till att finna rätt ord. Dessutom finns det speciella
träningsprogram just för dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Följande lista är exempel på
olika program. Namnen inom parentes anger exempel på program.

Datorordlistor (WordFinder): Man lägger in ordlistor som t ex Svenska akademins ordlista,
synonym lexikon (bra för den som behöver bredda sitt språk) och sv – eng, eng – sv ordlista.
Användaren slår upp det ord han vill stava till eller översätta.
Dikteringsprogram (Dragon Dictate): Talar man till datorn via en mikrofon skriver den det som
sägs. Bra för den som har svårt med stavning plus att användaren får ordbildsträning och
artikulationsträning på köpet. Problemet är att det tar ett tag innan datorn lär sig att känna igen rösten
ordentligt.
KoPS: I lekens form testas språkfuntioner som visat sig vara viktiga vid läs- och skrivinlärning. Avser
barn upp till åtta år. Sex deltester.
Ordbehandlingsprogram (Word 7.0): Här kan man finna en rättstavningsfunktion som markerar
felstavningarna med en understrykning. Word 7.0 ger skribenten chansen att försöka rätta sina fel
innan datorn ger förslag på rätt ord. Med detta stöd kan man ”tvinga ” sig själv att lära sig av sina
egna stavfel. Nackdelen är att alla fel inte blir markerade, eller att rättstavade ord kan bli
felmarkerade.
Ordprediktionsprogram: Ger förslag på ord när du skriver.
Ocr-program: Ocr-program kan med hjälp av en scanner omvandla text på papper till text i ett
ordbehandlingsprogram. Denna hjälp kan man använda vid t ex läxläsning, om man använder sig av
talsyntesen (se nedan).
Talsyntes (Infovox): Syntetiskt tal som läser upp texten på bildskärmen. Rösten läser upp all text
som går att markera, även engelska och text på de övriga nordiska språken. Den läser också text
som finns på Internet. Tonhöjd, dynamik, viskljud, läsfart och volym kan varieras för att passa
användaren. Talsyntesen ger möjlighet till lästräning om man följer med i texten. Ett bra sätt att öva
upp ögonens motorik som ofta inte är tillräckligt upptränad hos en person med läs- och
skrivsvårigheter.

Med datorns hjälp kan eleven sålunda träna ”allt”: ljudosäkerhet, avläsningsteknik, ord-och
läsförståelse samt ord- och textbehandling. Med hjälp av datorn kan eleven få information upprepad
hur många gånger som helst utan att känna sig förnedrad, han kan skriva ut läxor uppsatser, övningar
m m så att det ser snyggt ut och han kan också få dem rättstavade utan att känna sig kritiserad. De
som kritiserar barn och deras ”omänskliga” kontakt med datorer förstår nog inte hur ovärderlig
datorn kan vara för en elev med dyslexi (Gillberg & Ödman, 1994).

4.5.2 Talböcker eller kassettböcker:
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Den bästa moroten när man ska lära sig läsa är att själv förstå hur mycket man har att vinna på att
kunna det, men för att fullt verkligen kunna njuta av innehållet i en bok måste man ha kommit ganska
långt i sin läskunnighet. Att läsa böcker kan för elever som har svårt med läsningen bli ett
oöverstigligt hinder. Då kan böcker inlästa på band bli ett utmärkt hjälpmedel (Gillberg & Ödman,
1994).

Talböcker var från början ett hjälpmedel för blinda men idag har även de med läs- och
skrivsvårigheter rätt att låna dem på biblioteken. Det finns en stor variation att välja bland. De allra
flesta ungdomsböcker som hör till den så kallade ”slukaråldern” finns inlästa likaså många
sagoböcker, romaner och faktaböcker. Tanken är att eleven ska lyssna och samtidigt försöka följa
med i texten i boken. Detta ger eleven möjlighet att öka sitt ordförråd och sin läshastighet – på egen
hand! Det finns särskilda böcker och band där banden är inspelade i olika hastighet. Då kan man
arbeta så att eleven först lyssnar på ett kapitel i normal inläsningstakt, sedan lyssnar han på den
långsamma inspelningen samtidigt som han försöker följa med i texten. Därefter läser han själv in
några sidor på band som lärare och elev sedan lyssnar på gemensamt.

En annan kunskap som omedvetet hämtas in via talböcker är att ordet ”läslyssnas” in via öronen.
Omedvetet får man höra hur orden låter, skriftens rytm, huvudsats och bisats, korta och långa
meningar som ökar och sänker berättartakten, ordval och formuleringar. Genom detta får eleven
omärkligt ett större ordförråd och lyhördhet för språkliga nyanser, kort sagt kunskap om ”hur det
ska låta”. Viktigt är självklart också att man på detta sätt kan skapa ett intresse för litteraturens värld
och läsning i allmänhet och att eleven får en chans att hänga med i kamraternas diskussioner när de
talar om böcker de läst.

Talboken kan bara lånas, inte köpas. Kassettboken däremot finns att köpa i bokhandeln. Det finns
också en bokklubb för sådana – Kassettbokklubben.

I skolämnen som t ex matte kan det vara av värde att läsa in räkneuppgifterna på band så att eleven
kan lyssna och läsa samtidigt. Man eliminerar då risken att en elev hoppar över uppgifter eller gissar
sig till vad som står i texten till talet.

Andra ämnen där eleven lättare kan tillgodogöra sig texten i böckerna genom att lyssna på dem på
band är SO-ämnena, som ofta behöver läsas flera gånger för att man ska lära sig dem. Nackdelen är
att läraren själv får ta ansvaret för att dessa blir inlästa på band. Inläst kurslitteratur finns idag bara
tillgång till om man bedriver högskolestudier.

4.5.3 Entimmesboken:

Tjocka böcker är oftast väldigt avskräckande för personer med läs- och skrivsvårigheter Därför har
entimmesboken kommit till. Det är litteratur av världens främsta författare som kortats ner avsevärt,
utan att vara förenklad. Böcker som ger läsupplevelse fast de inte är mycket längre än en novell.
Dessa böcker ges ut av Samspråks förlag i Örebro.

4.6 Hur arbetar Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter FMLS?

4.6.1 Vad är FMLS?
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FMLS är ett förbund som är bildat av människor som själva har läs- och skrivsvårigheter. Förbundet
grundades av en grupp folkhögskoleelever 1979. 1990 blev FMLS en erkänd
handikapporganisation genom att de kom med i Statens handikappråd. De samarbetar med alla som
hjälper dem att uppnå dess syften som bl a är att:

*Stötta alla barn och vuxna som har läs- och skrivsvårigheter.
*Förskola och skola ska ge alla elever den stimulans, hjälp och den tid de behöver för att nå en god
läs- och skrivförmåga.
*Verka för att samhällets tolerans mot personer som har svårt med det skrivna språket blir större.
*Sprida information om läs- och skrivsvårigheter överallt och till alla.

Eftersom det är svårt att få ut information till människor som har svårt att läsa och därför läser lite
försöker FMLS hitta sina egna vägar. Ett exempel är att de läser in all sin information på band så
man själv kan välja om man vill läsa eller lyssna. Det gäller också förbundets tidning FMLS Bladet
som alla medlemmar får i brevlådan, antingen bara som tidning eller som tidning och band. Fullvärdig
medlem kan bara den bli som själv anser sig ha läs- och skrivsvårigheter. Stödmedlem kan vem som
helst bli (/www.fmls.se/).

4.6.2 FMLS Skriv-knuten:

Med medel från bland annat Skolverket bedriver FMLS en informations och rådgivningsverksamhet
kallad Skriv-knuten. De som arbetar där ger råd och stöd till alla med läs- och skrivsvårigheter,
anhöriga och lärare. Informationen kan fås både via telefon och personliga besök. Man tar också
emot studiebesök där lärare, skolpersonal, arbetsförmedlare, försäkringskassepersonal och andra
ges information om vad läs- och skrivsvårigheter är. Vad det kan bero på och vad de i sina
yrkesroller kan göra för dem som har dessa svårigheter. En av Skriv-knutens uppgifter är också att
vara en knutpunkt dit man kan vända sig för att få information och kunskap. Personalen där består
av personer som själva har läs- och skrivsvårigheter, men även personer med specialkunskaper, t ex
socionomer och lärare.  De känner dessutom till vad som pågår runt om i landet på läs- och
skrivfronten (/www.fmls.se/).

4.6.3 Tips till lärare och annan skolpersonal:

På sin informationssida på Internet ger FMLS följande råd (i viss mån tillrättalagda för att få en
korrekt svenska och göra dem mer lättbegripliga för läsaren):

*Var medveten om att många under sin skoltid kan ha läs- och skrivsvårigheter i större eller mindre
utsträckning.
*Låt testa alla elever för att fånga upp dem med dyslektiska symptom (se 5.3, fråga 1), och gör det
innan det har gått för långt i skoltiden och i deras egen utveckling. Låt inte barnen hinna bli trötta och
less på skolan.
*Barn med koncentrationssvårigheter kan vara de som har dyslexi.
*Mobbning kan också vara en bov i dramat, det kan till och med vara en bidragande orsak till att så
många utvecklar sina läs- och skrivsvårigheter för att de blir nedtryckta av andra barn.
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*Ta hand om dem med dyslexi på samma sätt och lika väl som ni tar hand om barn med andra
handikapp.
*Informera så att både era elever och deras föräldrar vet vad dyslexi är och vad det kan bero på.
Glöm inte att bara för att man är dyslektiker behöver det inte vara något fel på intelligensen, utan
tvärt om. Ge också särskilt stöd till de föräldrar vars barn är dyslektiker.
* Under lektionerna har dyslektikerna svårt att hinna skriva av från tavlan, så för att underlätta
lektionen vore det kanske en bra idé att läraren skriver ner tavelanteckningarna på papper.
*Det går att underlätta provläsningen för de dyslektiska eleverna genom att se till så att den litteratur
som ni skall använda till proven finns inlästa på band. Ett annat bra förslag är att dyslektikerna får
muntliga prov. Tänk på att de kan ha lättare att memorera texter om någon annan läser för dem.
*Låt eleverna ha tillgång till bandspelare för att kunna spela in lektionerna.
*Om det är tyst läsning i klassen, se till att det finns lättläst litteratur inspelad på band för dem med
problem.
*Det viktigaste under skoltiden är att barnen får höra att de är bra på saker och ting som de klarar
av. Beröm barnen så att de inte misslyckas gång på gång. Stärk deras självförtroende.
*Låt eleverna skriva fritt ibland utan att sätta röda markeringar efter de felstavade orden. Kom ihåg
att det som är viktigast är innehållet och inte bara stavandet.
*Undvik högläsning i större grupper!
*Låt alla få arbeta i sin egen takt, och stressa inte igenom lektionerna.
*Tänk på att slå i ordböcker kan vara en del av problemet för dyslektiker. Uppmana därför barnen
att lära sig använda ordböcker. Läs- och skrivsvårigheter kan lindras genom att man får se hur orden
stavas.
*Det är viktigt att låta barnen få göra arbeten om sina intressen, och kanske till och med redovisa för
resten av klassen, eller lämna in redovisningen till sin lärare.
*Ställ frågor och se till så att barnen förstår frågor och svar, fråga även dem som inte vågar svara.
(/www.fmls.se/)

4.7 Vad pågår inom aktuell forskning?

På FMLS hemsida kan man läsa att den internationella dyslexiforskningen idag sker alltmer
tvärvetenskapligt. Man har insett att dyslexi/läs- och skrivsvårigheter inte beror på en enda defekt
utan på en mängd olika faktorer. Språkforskningen har visat att hjärnan samverkar mellan många
olika funktioner som var och en är beroende av väl fungerande hjärnmekanismer. En brist i någon av
dessa kan ge förödande effekter på läs- och skrivkunskaperna.

Funktionerna som måste fungera är bland annat förmågan att uppfatta olika ords form, innehåll och
deras ljudmässiga sammansättning, ljuduppfattning och syftning till tidigare kunskaper. Forskningen
har visat att de flesta dyslektiker uppvisar svaga funktioner i språket beträffande framförallt förmågan
att:

*säkert kunna särskilja vissa enskilda språkljud
*rätt uppfatta de olika talljudens inbördes ordningsföljd
*få ett grepp om det talade språkets uppbyggnad, stavelser och enskilda talljud
*förstå att talljuden representeras av bokstavstecken och att få grepp om bokstävernas ”ljudvärden”
(detta brukar kallas att man knäcker den alfabetiska koden)
*rätt uppfatta ordningsföljden av bokstäverna i en text
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*uppfatta och bearbeta snabba informationsflöden
*använda det så kallade ”arbetsminnet”, d v s den minnesfunktion som gör att du minns det du
nyligen har hört eller läst och kan använda dig av den informationen i ditt fortsatta arbete
(Ovanstående punkter är hämtade från /www.fmls.se/)

Nya forskningstekniker har visat att man kan finna avvikande aktivitetsmönster i hjärnan hos barn
som kommer att få läs- och skrivsvårigheter i skolan, redan i förskoleåldern. (/www.fmls.se/)

Man kan också läsa ovanstående fakta mer detaljerat i Jacobson och Lundbergs bok Läsutveckling
och dyslexi (1995). Här beskrivs den pågående neuropsykologiska och kognitiva hjärnforskningen,
forskning på det genetiska planet där man försöker finna sambandet med ärftligheten hos dyslektiker,
och forskning om synen och synsystemet.

4.7.1 Neurologisk och kognitiv forskning:

Neuropsykologisk forskning har visat att dyslektiska personer ofta har en svagare dominans i
språkfunktionerna i vänster hjärnhalva än andra. Språkfunktionerna är sammankopplade med vissa
svagheter som bidrar till språkliga brister, eller fonologisk medvetenhet, framförallt beträffande
funktionerna som härrör kring punkterna ovan. Även i fråga om det s k arbetsminnet eller verbala
minnet finner man svagheter hos dyslektiker. Dessa svagheter uppträder i olika hög grad. En stor
undersökning i Chicago har visat att de ovannämnda avvikelserna förekom i lika stor utsträckning
hos dyslektiska barn från helt olika sociokulturella miljöer. Men konsekvenserna av svagheterna blir
naturligtvis olika beroende av vilken hjälp och stimulans som barnet får – eller inte får – i hem och
skola.

Ibland finner man liknande svagheter även inom icke språkrelaterade områden. De gäller alltså inte
enbart synen och hörseln. Även på det taktila och motoriska planet kan dyslektiker uppvisa
svårigheter med snabba rörelsesekvenser.

Då man försökt att få klarhet i varför dessa svagheter har drabbat vissa personer har man prövat
olika vägar. Bland annat har man funnit att dyslexi oftast han en neurologisk grund som bottnar i
något annorlunda ”kopplingar” på vissa ställen i hjärnan vilket leder till de språkfunktionella svagheter
som beskrivits ovan. Med avancerad datorbaserad utrustning har man kunnat kartlägga skillnaderna
mellan dyslektiska och icke dyslektiska barn i fråga om hjärnans elektriska aktivitetsmönster under
olika språkliga aktiviteter. Största skillnaderna har man funnit i vänstra hjärnhalvan där de
språkrelaterade områdena finns. Men även högra delen av hjärnan har funnits uppvisa skillnader.

Intressant är att man även funnit karakteristiska skillnader i områden i pannloberna som har stor
betydelse för uppfattning och bearbetning av sekventiella förlopp och för planering och kontroll av
komplexa beteenden och olika språkliga funktioner. Hos de barn som i skolan får specifika läs- och
skrivsvårigheter har man kunnat påvisa samma avvikande aktivitetemönster i hjärnan redan i
förskoleåldern.

Med de metoder som finns inom hjärnforskningen idag kan man mäta variationerna i
blodgenomströmning och syreförbrukning vid olika områden som engageras vid olika specifika
perceptuella, mentala och kognitiva aktiviteter. Med hjälp av dessa tekniker har man kunnat bevisa
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att dyslektiker har vissa specifika brister i aktiveringen av begränsade områden i hjärnan vid
fonologiska funktionstester. Idag pågår en intensiv forskning i världen inom detta mycket lovande
område för att finna större klarhet i hur språkfunktionernas många olika ”moduler” i hjärnan
engageras vid olika tal- och skriftspråkliga uppgifter hos dyslektiker respektive icke dyslektiker
(Jacobson & Lundberg, 1995).

Neurologen Albert Galaburda har tillsammans med sina medarbetare studerat hjärnor hos personer
som under livet haft dyslexi. Av alla nio fallen som undersökts har man funnit två olika, men samtidigt
förekommande avvikelser från det normala. Den ena avvikelsen är förekomsten av ett antal grupper
av nervceller som ”gått vilse” under ett tidigt stadium av fosterutvecklingen och hamnat fel i
hjärnbarken och fått onormala kopplingar sinsemellan och även med andra delar av hjärnan. De
förekom framförallt i den vänstra hjärnhalvan. Den andra avvikelsen från det normala var att dessa
hjärnor inte uppvisade den vanligen föreliggande storleksskillnaden mellan områden i höger och
vänster tinninglob. Denna förstoring av höger tinninglob har senare bekräftats i flera undersökningar
på levande försökspersoner med dyslexi. Med hjälp av MRT, magnetkamerateknik, en helt ofarlig
och smärtfri teknik är det idag möjligt att studera hjärnans olika strukturer mycket ingående på
levande personer (Stadler, 1994), (Jacobson & Lundberg, 1995).

4.7.2 Genetisk forskning:

Många forskare har konstaterat att specifika läs- och skrivsvårigheter går i arv. Särskilt har den
relativt höga graden av ärftlighet kunnat visas genom studier med tvillingpar. Där har man funnit såväl
fonologiska som ortografiska svårigheter med denna starka genetiska bakgrundsfaktor.

Man försöker också finna vilken eller vilka gener som kan orsaka de dyslektiska anlagen. Denna
forskning resulterade 1994 i att man kunde fastställa att en kritisk gen för dyslexi är lokaliserad i
kromosom 6. Förhoppningen är att i framtiden kunna finna den eller de onormala gener som medför
risk för dyslexi. Det skulle kunna göra det möjligt att genom ett enkelt blodprov kunna identifiera de
barn som har ärftliga anlag för att utveckla dyslexi.

Alla med dyslektiska arvsanlag får emellertid inte dyslexi. Arvsanlagens genomslagskraft är alltid
beroende av miljöfaktorer. Det är aldrig fråga om antingen arv eller miljö utan det handlar alltid om
både och. För att arvsanlagen för dyslexi ska komma till uttryck krävs alltså medverkan av vissa
miljöfaktorer. Immunologiska och hormonella faktorer tycks spela stor roll. ”Denna forskning har nu
gett anledning att anta att såväl hormonella som immunologiska faktorer i ett komplicerat samspel
med de genetiska är av betydelse för uppkomsten av de utvecklingsstörningar i hjärnan som ligger
bakom dyslexi.” (s.29)

De psykosociala faktorerna spelar en ganska underordnad roll som orsak till dyslexi, men att dessa
faktorer kan ha mycket stor betydelse för förmågan att använda språket, för ordförråd och för
motivationen att medverka i habilitering och därmed till möjligheterna att bli hjälpt, men också för de
psykiska följdverkningarna av dyslexin (Jacobson & Lundberg, 1995).

4.7.3 Forskning om synen och synsystemet:
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Man har inte kunnat påvisa något samband mellan dyslexi och brytningsfel eller generella störningar i
ögonens rörelsemönster. Men man kan dock inte utesluta att ackommodationströtthet
(fokuseringsproblem), försening i utvecklingen av den s k närreflexen och problem med samsynen
kan utgöra moment som stör läsutvecklingen och försvårar läsandet för dyslektiska personer
ytterligare.

Man bör emellertid erbjuda alla barn med läsproblem som har symptom från synen, t ex ”hoppande
bokstäver”, ”flytande rader”, spänningskänsla över ögonen eller huvudvärk vid läsning en möjlighet
till synundersökning av specialintresserad barnögonläkare, Detta är viktigt för att kunna eliminera alla
faktorer som kan försvåra läsningen ytterligare för dyslektikern. Ny forskning inom detta område
verkar kunna öppna nya möjligheter till hjälpmetoder (Jacobson & Lundberg, 1995).

4.7.4 Dyslexi och DAMP:

Gillberg och Ödman skrev i sin bok Dyslexi vad är det? (1994) att sambandet mellan dyslexi och
DAMP måste utforskas bättre eftersom dagens forskning tyder på att de båda har ett nära samband.
Språkproblem är ofta symptom både på DAMP och dyslexi. Tidiga åtgärder inom DAMP-området
kan bidra till en tidig upptäckt av dyslexiproblemen och därmed leda till allt bättre förebyggande
åtgärder.

Nya undersökningsmetoder som gett betydelsefull kunskap om DAMP problematiken leder till att
senare problem med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi tidigare kan upptäckas och förebyggas (L&S,
1998).
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4.7.5 Essentiella fettsyror:

Ny forskning har visat att människor med varierande inlärningsstörningar ofta har svårt att ta vara på
och omvandla de essentiella (nödvändiga) fettsyror som ingår i kroppens alla celler. Dessa fettsyror
är speciellt viktiga för synen, hörseln och inlärningsförmågan.

Doktor Jacqueline Stordy, en engelsk näringsforskare har studerat dysektiska personer och märkt en
klar förbättring då man tillför GLA (gammalinolensyra), en typ av essentiell fettsyra, i förädlad form.
Fettsyrorna finner man normalt i fet fisk, inälvsmat och grönsaker, men just den här gruppen
människor tycks inte kunna tillgodogöra sig tillräckligt via maten. Enligt Stordy får dessa personer
därför stor hjälp tack vare naturmedel innehållande GLA. (Vital, 1998)
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5 Intervjuer

5.1 Dyslektiker A – sonen:

Dyslektiker A är idag 25 år och arbetar på ett företag som hyr ut personal till olika industriföretag.
Som nämndes i inledningen blev hans dyslexi aldrig diagnostiserad och han hörde aldrig talas om
något som kallas dyslexi förrän i vuxen ålder.

Sin skolgång minns han med avsky. Den var tråkig och han gjorde allt för att undvika skolarbete.
Han klarade sig igenom grundskolan med så pass hyfsade betyg att han kom in på gymnasiet på
drift- och underhållsteknisk linje. Men det var hans fjärdehandsval! Efter det andra året där läste han
också in ett tredje påbyggnadsår. Det tredje året var enbart ett alternativ till arbetslöshet. Betygen låg
långt under medel och han uppfyller inte högskolans krav om lägst betyget 3 i varken svenska,
engelska eller matematik, ifall han skulle vilja studera vidare. Enligt honom själv är risken heller inte
överhängande att han skulle vilja fortsätta eftersom han är för rastlös för att kunna sitta still och lyssna
någon längre stund.

Framförallt var ju skolan tråkig, den var slöseri med tid. Det var roligare att vara hemma och leka.
Han berättar om en incident då han skolkade redan på lekis. Han tillbringade en hel dag med ett
gäng byggjobbare där han fick åka med dem i grävskopan. Han stormtrivdes, vilket man inte kunde
säga om hans mamma och lekisfröken som undrade var han befann sig. Han var påhittig och
självständig som liten och trivdes inte med att sitta still. Varken på lekis eller hemma framför TVn.

I skolan ansåg A att de praktiska ämnena var okej eftersom det gick att prata under tiden. A ansåg
sig ha läs- och skrivsvårigheter, men trodde bara det berodde på bristande övning vilket lärarna hade
sagt. Han ansåg aldrig sig själv som dålig i skolan. Först på högstadiet upptäckte han att vissa
svårigheter uppstod emellanåt. Det blev lite problem att hänga med i kemin och fysiken efterhand
eftersom han hade missat grunderna. Svenskan tänkte han inte så mycket på eftersom han inte tyckte
att den spelade någon roll. Anledningen till att han inte läste så bra var ju att han inte ville lära sig.

Mellan trean och sexan gick han hos en speciallärare på svenskalektionerna. Hon tyckte att han
skulle läsa massa böcker och träna mer stavning. I nian hamnade han på resurscentrum vissa
lektioner. Svenskläraren och han kom inte överens så han fick inte komma på hennes lektioner. Han
påpekar att han inte var den ende som var svag i skolan, men han var den ende som inte fick vara
kvar i klassen. På frågan om extrainsatserna gav önskvärda resultat svarar A nej. Eftersom han aldrig
var intresserad av att lära sig tror han inte det finns något som kunde gjorts för att han skulle bli
bättre. Han vet inte om det hade gjort någon skillnad ifall han själv hade ansträngt sig. Bäst fungerade
det trots allt i nian. Resursläraren kunde t ex ge honom bara ett enda ord i läxa till nästa gång. ”Då
kunde jag komma ihåg det!”, säger han glatt. På frågan om hur han var som person i skolan svarar A
att han var sämre än kompisarna på att läsa, men självförtroendet var det inget fel på. Till sättet var
han pratig och rastlös.

Än idag undviker han läsning i största möjliga mån även om han är noga med att poängtera att han
kan läsa. Läsningen går inte speciellt snabbt och orden blir ibland fel om de påminner om något
annat ord. Speciellt längre textavsnitt brukar vålla problem Textremsan på TV brukar han inte titta på
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annat än om han inte förstår den engelska som talas. Program på andra språk undviker han med
kommentaren att ”De brukar ändå vara så dåliga”. Att läsa instruktioner av olika slag är också något
han undviker, ”Man kan nästan alltid fixa det ändå genom att pröva sig fram, eller så kan man ju
fråga någon som redan kan. Man kan också lära sig genom att titta på hur andra gör. ”

Angående ämnet datorer säger han utan att tveka ”Det är värdelöst! De funkar ju aldrig som de ska,
det blir alltid fel!”. När han säger att det alltid blir fel syftar han framförallt inte på sig själv eftersom
han i regel aldrig sitter vid en dator, utan på andra.

5.2 Dyslektiker B – fadern:

Dyslektiker A har en far som också haft problem med läsning och skrivning. Han är idag 61 år och
pensionerad efter att ha arbetat på televerket under större delen av sitt arbetsföra liv.

B minns inte sin skolgång i detalj men berättar att han avskydde skolan eftersom den fick honom att
känna sig dum i huvudet. B berättar att hans självförtroende fick sig en knäck redan i andra klass då
han fick gå om ett år eftersom han inte hängde med i sina kamraters takt. Brist på förståelse för hans
problem bidrog ju inte direkt till ett stärkt självförtroende. På den tiden han gick i skolan fanns det
inga extraresurser att få, men han antar att det nog skulle kunnat hjälpa honom en del ifall möjligheten
hade existerat. Istället fick han höra både av sina lärare och sin far att han var oduglig och inte hade
något i huvudet. För att kompensera sina svagheter blev han lite av en buse i skolan och tryckte till
sina yngre klasskamrater så gott det gick. Även lärarna fick sig en släng av sleven säger han och
berättar att han ångrar att han var dum mot en fröken som var väldigt snäll. Som tur var fanns
ämnena idrott och slöjd vilket gjorde skolan lite mer uthärdlig.

Efter att med ett nödrop klarat sig till sjätte klass, och efter att ha studerat extra minst ett sommarlov
för att slippa gå om ytterligare ett år, ansåg han att det var nog och han slutade skolan för att börja
arbeta. Som han själv påpekar var det tur att det var gott om arbeten på den tiden. Idag vet han inte
hur det skulle ha gått. B berättar att han under sitt första yrkesverksamma år samtidigt gick i något
som kallades fortsättningsskola. Denna gick han dock bara i en gång i veckan. Den riktade in sig på
praktiska lektioner och kunskap om facket. Dessutom fick man inga läxor.

Av rädsla för att röja sina svagheter har han undvikit att vidareutbilda sig, trots att han ibland känt sig
frestad att gå någon kvällskurs. Bland de värre saker han varit med om är då han blivit skickad på
kurser inom arbetet. En gång tillbringade han en hel helg med att försöka lära sig grunderna i data.
Det slutade med att han inte hade blivit ett dugg klokare då helgen var slut, snarare tvärtom eftersom
han inte kunde förstå varför han hade så svårt att lära sig något nytt. Han antog återigen att det
berodde på att han var dum i huvudet.

På detta sätt levde B i ungefär femtio år tills han en dag fick höra talas om att det fanns något som
kallades för ordblindhet. Det stämde väl in på honom själv. Han har svårt med dubbelteckning, han
kastar om och tappar bokstäver ibland, han kastar om siffror, vissa ord blir fel uttalade, han ogillar
högläsning, han läser långsamt, det kan vara svårt att hinna med textremsan på TV och han har
mycket svårt att komma ihåg namn. Han säger själv att svårigheter med läsning och skrivning har
känts som ett handikapp som förföljt honom hela livet. Han klarar sig hjälpligt trots sina svårigheter
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men säger att han aldrig skriver något när någon annan ser på och att högläsning är det värsta han
kan tänka sig. Han berättar om olika ursäkter han dragit för att slippa läsa för någon annan.

Han har i hela sitt liv försökt dölja att han haft problem och tyckt att det varit en mardröm när barnen
har velat att han ska läsa högt för dem eller velat ha hjälp med läxorna. Idag är det barnbarnen han
försöker undvika att läsa för, men han tycker inte det känns riktigt lika svårt sedan han fått ett namn
på sina svårigheter. Han förstår idag att han inte är korkad bara för att han är ordblind som han själv
uttrycker det. Men samtidigt är det svårt att göra sig kvitt alla de negativa tankar och känslor som
han dragits med så länge.

5.3 Speciallärare A:

Speciallärare A är idag 55 år. Hon har en bakgrund i nämnd ordning som lågstadievikarie i två år,
folkskollärarexamen, klassföreståndare för hjälpklasser, speciallärarexamen, speciallärare på
mellanstadiet, speciallärare på högstadiet, ansvarig för recurscentrum för utagerande elever på
högstadiet, talpedagogexamen och hon arbetar för närvarande som talpedagog och speciallärare på
mellanstadiet. Hennes svar på mina frågor var följande:

1. Hur upptäcker man en dyslektisk elev? (Finns det något speciellt test? Är eleverna
redan ”upptäckta”? Hur går du till väga om du misstänker att en elev är
dyslektiker?)

När eleverna börjar fjärde klass testar jag alla elever med LUS, ett standardiserat
läsutvecklingsschema. Dessutom testar jag dem i läshastighet, rättstavning och ordförståelse, men i
regel har just dyslexi upptäckts redan på ett tidigare stadium. Annars visar det sig genom testen jag
kör i fjärde klass. Dyslektikerna gör ju ofta så typiska fel. Omkastningar av bokstäver, bortfall av
bokstäver eller ändelser, blandar stora och små bokstäver, skriver slarvigt. De saknar struktur i sin
skrivning och läsning.

Om det inte är så och vi misstänker att eleven har dyslexi tar klassläraren och jag först upp det i
elevvårdsgruppen för diskussion. Sedan kontaktar vi föräldrarna.

2. Hur diagnostiserar ni dyslexi? (Gör ni det på skolan eller har ni någon annan som gör
det? Vem ställer diagnosen?)

Personligen tycker jag inte att man tvunget behöver en diagnos. Det har nästan gått troll i allt
diagnostiserande under senare år. Tidigare har man ju alltid hjälpt dessa elever ändå. När man testat
eleven märker man ju var de felande länkarna finns. Men naturligtvis följer vi upp eleven ändå. Först
talar vi med föräldrarna och efter deras medgivande skickar vi våra elever på dyslexiutredning hos en
speciallärare på en närliggande skola. Hon har adekvat utbildning i just dyslexiutredning så det är
ingen diagnos vi ställer själva.

3. Hur går ni till väga för att hjälpa dessa elever?

Eftersom alla dyslektiker är olika har vi ingen mall. Jag utgår ifrån de förslag som kommer ifrån
dyslexiutredaren och sätter in punktinsatserna där det behövs.
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4. Använder du några speciella hjälpmedel?

Ja, det går ju att underlätta för eleven genom t ex muntliga prov, eller att man skriver åt honom
ibland, man kan läsa högt, spela in på band, ta datorn till hjälp o s v. Det finns också läromedel som
är färdiginspelade och som man kan använda sig av i t ex oä.

5. Gör ni åtgärdsprogram för dessa elever?

Ja, det är vår skyldighet att göra det. Helst vill vi att det ska följa med ett åtgärdsprogram redan vid
flytten från lågstadiet, men så är tyvärr inte alltid fallet. Då ser vi till att sammankalla ett möte med
elev, föräldrar och klassföreståndare och gör upp ett program tillsammans. Ofta utgår vi då ifrån de
uppgifter som kom fram då diagnosen ställdes. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp vid
utvecklingssamtalen.

5.4 Speciallärare B:

B är idag 41 år. Hon utbildade sig till barnskötare 1974 och arbetade inom den sektorn fram till
1989. Under de åren fortbildade hon sig i kurser för barn med olika handikapp i förskolan. 1989
ville hon se hur man arbetade med dessa barn i skolan och fick då en tjänst på en 1-9 skola. Efter
några år där läste hon parallellt med arbetet in sin lärarbehörighet på högskolan. Då hon blev färdig
1994 fick hon en speciallärartjänst som täckte årskurserna 2-9. Idag är hon speciallärare kombinerat
med ämneslärare i matematik och sprex (sv/eng istället för B-språk) i årskurserna 8 och 9. B har ett
stort intresse för barn med sociala svårigheter och fortbildat sig inom detta genom att gå på alla
föreläsningar som ges om missbruk. Hon är med i skolans elevvårdsteam.

Sommaren –98 gick hon en utbildning om Wittingmetoden i Örnsköldsvik.

1. Hur upptäcker man en dyslektisk elev? (Finns det något speciellt test? Är eleverna
redan ”upptäckta”? Hur går du till väga om du misstänker att en elev är
dyslektiker?)

Det finns en hel del olika faktorer som ska stämma in. Det kan vara att elever förväxlar orden den
läser t ex med – dem, man har inte fått kläm på att man läser från vänster till höger. Eleven är orolig,
har svårt med koncentrationen, svårt att hålla reda på vilken rad som ska läsas m m.

I regel är dyslektikerna redan upptäckta när de kommer till mig, men man kanske inte har fått
diagnosen dyslexi. Ibland så tycker jag att man sätter diagnosen för tidigt samt att jag undrar varför
man vill ha en diagnos. Jag anser att man bör ha rätt till hjälp även om det inte finns en diagnos för
eleven. En elev som man möter ofta lär man sig hur hon/han fungerar i olika situationer. Får den ont i
magen när det ska läsas eller skrivas för att det förväntas klara av uppgiften som den fått? Behöver
den ofta gå på toaletten när det ska vara högläsning m m? Om jag misstänker att en elev har svårt
med ord så försöker jag att ta reda på var problemet ligger, det kan vara så att den är mycket duktig
på att läsa men ändå inte förstår någonting. Jag har lite tester som jag brukar genomföra och om jag
då ser att mina misstankar var riktiga så försöker jag tillsammans med eleven och föräldrarna titta
över elevens skoldagar. Hur de ser ut och vad man kan ändra på. Om det är en ny skolelev tittar vi
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på vad som gjors tidigare. Jag pratar också med berörda lärare om hur de bör lägga upp
undervisningen för att underlätta för eleven så att misslyckandena inte blir fler. Jag talar om att jag
arbetar med Wittingmetoden för ominlärning och hur den går till.

2. Hur diagnostiserar ni dyslexi? (Gör ni det på skolan eller har ni någon annan som gör
det? Vem ställer diagnosen?)

Vi har två personer på skolan som har gått en utbildning på Dyslexicentrum. De bedömer testerna
när man kör fast själv. I vissa fall är det gränsfall och då tittar de på andra saker kring eleven. Vi
arbetar alltid tillsammans med klasslärare, ämneslärare eller några andra som vet mycket om just
denna person.

Diagnoserna vi kör består av flera delar: ordkedjor, bokstavskedjor, läshastighet och läsförståelse.

3. Hur går ni till väga för att hjälpa dessa elever?

Alla dessa elever med svårigheter får hjälp på olika sätt. Vissa kanske behöver punktinsatser, vissa
kanske behöver få gå i liten grupp, en del vill kanske försöka sig på en ny metod och då erbjuder vi
Witting. Eleverna får talband om så behövs (mest för att väcka intresset för böcker hos dessa barn).
Alla blir erbjudna att få muntliga prov eller att någon skriver åt dem. Det är lite olika hur eleverna vill
ha det. Det beror på hur gammal eleven är och vilken styrka eleven har i sitt självförtroende. Mindre
läxor ska inte behövas men i vissa fall så förekommer det. Det brukar alltid finnas någon i närmiljön
som kan hjälpa till med läxläsning. Om inte annat så finns talböcker om det är mycket text.

4. Använder du några speciella hjälpmedel?

Jag har tiggt till mig tre datorer från en fond för barn med handikapp. Det finns en uppsjö av bra
program för barn med läs- och skrivsvårigheter, men det program som jag tycker är bäst och som
jag har gått på kurser i är Lexia. Varför är det så bra då? Det är flexibelt, gar att använda från de
lägre åldrarna och upp till vuxen ålder. Man kan anpassa detta program så att var och en får det den
behöver. Bandspelare med hörlurar är alltid bra, det kan vara vid tystläsning eller när man ska plugga
och inte behöver en vuxen vid sidan om hela tiden. Just nu är det Maja Wittings handbok som är min
bibel. Ofta har de här barnen dåligt kortminne, så jag försöker träna deras minne så ofta jag hinner.
Jag tränar även deras ögonmotorik för att de ska träna vänster, högerläsning.

5. Gör ni åtgärdsprogram för dessa elever?

Ja, tillsammans med elev, föräldrar och speciallärare. Dessa ska följas upp vid utvecklingssamtalen
med eleven.
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6 Diskussion

Under detta arbetes gång har jag fått en allt större inblick i vad dyslexi är. Till stor del har jag fått
svar på mina frågor, men jag har också funnit att det alltid tycks finnas mer att veta ju mer jag lärt mig
varför de inte kan besvaras fullständigt.

Jag har t ex funnit att definitionen på vad dyslexi är växlar beroende på vem som tillfrågas och inom
vilken yrkeskategori han eller hon arbetar. (se 4.1.1) Själv tycker jag om Hanös (1998) definition
som utgår ifrån personens allmänna begåvningsnivå då det gäller läsning och skrivning. Naturligtvis
kan detta tecken vara missvisande, men det är en tydlig indikation på att något skulle kunna vara fel.
(se 4.1.1)

Hur dyslexin yttrar sig är lika skiftande som antalet dyslektiker man träffar på. Vissa har problem
med läsning, andra med skrivning och ytterligare andra med både och (se 4.1.2) Något som kommit
fram då jag läst om dyslexi är att variationen av svårigheter kan variera från att vara så små att
dyslektikern klarar av alla de situationer där läs- och skrivfärdigheter krävs, om än att det tar lite
längre tid, till att vara så stora att dyslektikern har svårt att klara av de färdigheter som krävs för att
klara av ett normalt liv. De dyslektiker som intervjuats i detta arbete har uppfattat problemen som
olika stora. A anser sig egentligen inte ha haft några större problem (vilket jag inte kan förstå) även
om han uppvisar ett flertal typiska ”dyslektikerfel”, medan B anser att han har varit handikappad hela
sitt liv, även om han inte alltid förstått varför. (se 4.1.2, 5.1 och 5.2)

Varför en dyslektiker har specifika svårigheter bottnar i vissa förändringar i hjärnan vilket de flesta
forskare tycks ense om. Det innebär att hjärnan organiserar, lagrar och bearbetar information på ett
annorlunda sätt hos den som är dyslektiker. Exakt vilka förändringarna är, är dock inte helt
klarlagda. Det är dock viktigt att påtala att detta inte har med bristande intelligens att göra, vilket
många tycks tro. Att många tror det har framkommit dels i litteraturen t ex Olle Sjöbergs ord ”Jag
anser mig vara lite dum…” (Madison, 1988), dels genom intervjun med dyslektiker B. (se 4.2.1 och
5.1.2)

Hur man ställer en dyslexidiagnos kan variera. Först bör dock uteslutas att läs- och
skrivsvårigheterna beror på syn- alternativt hörselproblem eller underliggande sjukdom. Ibland kan
någon som arbetat med eleven upptäcka problemen genom observationer av eleven. Som
speciallärare A säger så gör dyslektikern vissa, i kombination med varandra, typiska fel som inte är
svåra att upptäcka då man är insatt i problematiken. Detta påstående stöds av Stadler (1994) då hon
skriver att man kan diagnostisera en elev enbart genom fortlöpande iakttagelser och utvärdering av
inlärningen i undervisningssituationen. Speciallärare A betonar dock att hon aktar sig för att ställa
diagnos även om hon ser de ”typiska” felen hos en elev. Diagnosen överlåter hon åt expertisen. (se
4.2.1, 4.2.2 och 5.1.3)

Det finns specialutbildade personer och speciella läs- och skrivcentra där alla erfoderliga test kan
utföras för att diagnostisera dyslektikern. (se 4.2.2) Personligen anser jag att endast de som har
specialutbildning och kan genomföra en ytterst noggrann undersökning/kartläggning ska ställa
diagnos. Begreppet diagnos framstår för mig som medicinskt betingat, det är en term med pondus
bakom, varför jag håller med A i att det är inget som vem som helst ska kunna ställa, även om han
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eller hon är duktig på området. Risken är då att ordet diagnos blir använt för lättvindigt och att det
förlorar sin innebörd.

Denna diagnos blir en bra utgångspunkt då ett åtgärdsprogram läggs upp, vilket speciallärare A
också påpekar. (se 5.3) I diagnosen har det kommit fram vilka brister eleven har och som behöver
tränas. Man kan sedan använda sig av olika metoder för att hjälpa eleven. Om man ska börja om
läsinlärningen kan man använda sig av någon av de metoder som finns beskrivna under 4.4. Oftast
verkar det dock som att mindre insatser inom vissa områden kan vara tillräckliga. Kortare läxor,
muntliga prov, förlängd provtid, bandinspelningar och datorer är några av de hjälpmedel jag funnit
omnämnda i litteraturen och som till största delen stöttas av de båda speciallärarna. Att kortare läxor
kan hjälpa understöds i intervjun med dyslektiker A, som lärde sig stava ett ord då han bara fick ett
ord åt gången i läxa, detta är emellertid något som speciallärare B inte anser ska behövas. Hon anser
att om intresset att lära sig, och rätt hjälpmedel finns så klarar eleven läxan. (se 4.3, 4.4, 4.5 5.1.3
och 5.4)

En stor källa jag använt mig av är som jag nämnde i metoddelen FMLS. De har i sina skrifter på ett
enkelt och koncentrerat sätt kunnat sätta fingret på många av de fakta jag sökt. Från början trodde
jag att de enbart grundade sina påståenden på sina medlemmar. Påpekas bör dock att de precis som
jag också använt sig av andra källor än sina egna för att kunna sammanställa sina fakta. De spelar
dock en stor roll som upplysande organ varför jag fortfarande tycker att de förtjänar att nämnas
under en egen rubrik i arbetet. (se 4.6)

Forskningen har fortfarande många frågetecken innan dyslexins gåta är löst, men jag har förstått att
stora framsteg har gjorts under senare år. Tidigare visste jag inte alls hur man gick till väga inom
dyslexiforskningen. Därför ville jag ägna aktuell forskning en egen rubrik för att få fram vilka rön som
kommit fram de senaste åren, och hur man kommit fram till dessa. Jag tycker det var intressant att
läsa om hur man undersökt hjärnor på döda dyslektiker och där funnit skillnader jämfört med icke
dyslektiker. Jag tycker också att man kommit på något fantastiskt som kan mäta hjärnans aktivitet
med magnetkamera. (se 4.7)

Vad som står klart är emellertid att det är en medfödd defekt som dessutom ofta är genetiskt
betingad, vilket jag finner all anledning att tro dels eftersom det är ett fakta som stöds i all litteratur
jag läst om vilka orsaker forskarna funnit. Dels anser jag de intervjuade dyslektikerna - far och son
vara ett utmärkt bevis för detta påstående. Vad som är intressant i detta sammanhang är att
miljöfaktorerna också har stor betydelse för hur arvsanlagen slår igenom. (se 4.7.2, 5.1och 5.2)

Man har också upptäckt och lyckats bevisa att hjärnan uppvisar brister och annorlunda kopplingar
vid aktiveringen av vissa områden i hjärnan vid fonologiska funktionstester. Detta faktum anser jag
vara tydligt bevis för att det är ett specifikt handikapp och inte som många tror, ”bara” vanliga läs-
och skrivsvårigheter där man inte finner några avvikelser i hjärnan. (se 4.7.1 och 4.7.2)

Med detta arbete har jag utökat mitt kunnande och min förståelse inom området dyslexi. Jag anser
mig nu vara beredd att möta verkligheten på fältet. Där får jag införskaffa mig den erfarenhet som i
kombination med kunskapen gör mig bäst rustad att i framtiden kunna hjälpa mina dyslektiska elever.
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Intervjufrågor Bilaga 1

Frågor till dyslektikerna:

1. Hur upplevde du skolan när du var liten?
2. Ansåg du själv att du hade läs- och skrivproblem?
3. Om du svarat ja på fråga 2. När insåg du detta?
4. Om du svarat ja på fråga 2. Försökte du göra ditt bästa för att bli bättre?
5. Insåg dina lärare att du hade problem? I så fall, vilka resurser sattes in?
6. Gav extrainsatserna önskvärda resultat?
7. Hur var du som person i skolan?
8. Hur lär du dig nya saker?
9. Har du egna kommentarer till frågorna?

Följdfrågor:

I dyslektiker Bs fall bad jag också honom att berätta hur han klarat sig genom livet med sitt
handikapp, vad som har känts svårt och ifall omgivningen känt till hans svårigheter.

Frågor till speciallärarna. Följdfrågorna står inom parentes:

1. Hur upptäcker man en dyslektisk elev? (Finns det något speciellt test? Är eleverna redan
”upptäckta”?

2. Hur diagnostiserar ni dyslexi? (Gör ni det på skolan eller har ni någon annan som gör det? Vem
ställer diagnosen?)

3. Hur går ni till väga för att hjälpa dessa elever?

4. Använder du några speciella hjälpmedel?

5. Gör ni åtgärdsprogram för dessa elever?
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Adresser och telefonnummer: Bilaga 2

Entimmesboken
Samspråks förlag
Box 247
701 44  ÖREBRO
tel: 019-13 24 45

FMLS Bokhandel AB
Nybrogatan 27
114 39  STOCKHOLM
tel: 08-667 30 80
fax: 08-667 19 20

FMLS/Skrivknuten
Nybrogatan 27
114 39  STOCKHOLM
tel: 08-667 30 80
fax: 08- 667 19 20

Kassettbokklubben
Sandsborgsvägen 52
122 88  ENSKEDE
tel: 08-618 09 25


