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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi har alltid intresserat mig. För att få veta mer om
deras situation i skolan läste jag temakursen Läs- och skrivsvårigheter i termin 7 på
lärarutbildningen SO 4-9. Under den temakursen arbetade jag med ett projektarbete med
frågeställningen; Hur kan vi som lärare underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter och
dokumenterad dyslexi? Eftersom jag läste en hel del litteratur om läs- och skrivsvårigheter och
dyslexi blev jag ännu mer intresserad och inser nu ännu mer hur viktigt det är som lärare att ha
god kunskap om problemet. Man måste möta dessa elever på rätt sätt och underlätta
situationen för dem i skolan. De jobbar ju ofta med det värsta de vet - läsa och skriva. Jag
hoppas att jag som lärare kommer att få större förståelse för elever med läs- och
skrivsvårigheter / dyslexi ur ett helhetsperspektiv, inte bara se till deras prestationer.

1.2 SYFTE

Syftet med mitt arbete är att studera hur elever med svåra läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
påverkas och upplever skolan, skolarbetet, fritiden och framtidsfunderingar. Elevernas SO-
lärare och specialläraren har berättat om vad de gör och vad skolan borde göra för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att underlätta inlärningen för dessa elever. Detta är
kopplat till litteraturstudier som handlar om; Hur elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
påverkas och upplever sin situation sett ur  psykologiskt, emotionellt och socialt perspektiv.
Studierna och litteraturen har jag sedan diskuterat.

1.3 LITTERATURSTUDIER

1.3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID LITTERATURSTUDIER

Jag studerade litteratur, se källförteckning 8.1, om hur elever med läs- och skrivsvårigheter /
dyslexi upplever sin situation och hur deras läs- och skrivsvårigheter påverkar dem
psykologiskt, emotionellt och socialt. Mina inhämtade kunskaper redovisas nedan i mitt
arbete. Vad litteraturen säger diskuteras i relation till min studie av elever med läs- och
skrivsvårigheter / dyslexi och SO-lärare, se 5.1.1 och 5.1.2.
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1.3.2 DEFINITION OCH UPPKOMST AV LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER /
DYSLEXI

Man kan säga att läs- och skrivsvårigheter inte alltid är det samma som dyslexi men att dyslexi
alltid innebär läs och skrivsvårigheter (Lindell och Lindell, 1996). Dyslexi är det som blir kvar
när man har uteslutit faktorer, såsom sociala faktorer och miljöfaktorer, som kan ligga till
grund för den bristfälliga läs- och skrivförmågan (Höien, 1991). Dyslexi avser problem i det
fonologiska systemet som leder till problem med att knäcka läskoden. Läs- och
skrivsvårigheter och dyslexi uttrycker sig på samma sätt, problem med att lära sig läsa och
skriva.

Att lära sig läsa och skriva har inte alltid med intellektuell begåvning att göra (Höien, 1991).
Problemen finns i alla samhällsgrupper (Lindell och Lindell, 1996).  Inget tyder på att
familjesituationen skulle vara orsak till de språkliga svårigheterna som ligger bakom dyslexi (
Lindell och Lindell, 1996). Men låg intelligens, emotionella störningar eller sociala handikapp
kan bidra till att läs- och skrivsvårigheterna blir mycket större. Höien (1991)  hävdar utifrån
undersökningar att dyslexi ofta går i arv. Även Stadler (1994) anser att dyslexi också är
ärftligt. En trygg, accepterande och uppmuntrande omgivning är ett stöd. En positiv miljö kan
bidra till att problemen blir mindre. Det finns de som menar att med systematisk träning kan
eleven komma till rätta med praktiskt taget alla läs- och skrivproblem. Men  Lindell (1996)
har trots sin långa erfarenhet inte träffat någon som har blivit helt kvitt både problem och
symtom. Om man till synes har kommit till rätta med problemet så bryter det igenom i
pressade situationer eller vid trötthet. Läsningen förblir dock osäker, omedvetet gissar man sig
genom texten, vilket kan ge upphov till missförstånd. Med mycket träning kan läsproblemen
minskas avsevärt. Men stavningen och problem med ordföljd, bokstäver och stavelser som
kastas om förblir ofta dålig, men kan förbättras med systematisk träning.  Eleven ser inte själv
de fel han/hon gör och hör inte i sitt inre hur orden ska låta (Lindell och Lindell, 1996).
Ständiga misslyckanden med att lära sig läsa och skriva kan få vittgående konsekvenser.

1.3.3 KONSEKVENSER AV LÄS OCH SKRIVSVÅRIGHETER / DYSLEXI

Självförtroendet får ofta en knäck när sjuåringen upptäcker att kamraterna snabbt lär sig läsa
och skriva. Den som inte ”knäckt koden” d.v.s. inte förstått sambandet mellan bokstäver och
bokstavsljud och börjat läsa automatiskt läser ogärna. Klyftan till dem som lärt sig läsa blir
större och självförtroendet blir bara sämre och sämre. Har eleven dessutom problem med
motoriken, inte kan klockan, har svårt att skilja på höger och vänster eller är annorlunda på
något sätt, går självförtroendet lätt i botten. Eleven hamnar i en ond cirkel och det blir ännu
svårare att klara skolan säger Lindell (1996). Känslomässiga störningar blir ofta följden av
ständiga misslyckanden. Eleven sluter sig inom sig själv eller får behov av att hävda sig och blir
stökig. Det är viktigt att eleven med läs och skrivsvårigheter / dyslexi får veta att han inte är
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ensam om problemet och att han inte är ”dum” (Lindell och Lindel,. 1996). Det finns vuxna
som lever hela livet med känslan av att vara ”dumma” p.g.a att de aldrig har fått en adekvat
diagnos. Dessa människor har en osäkerhetskänsla, inte bara för läs- och skrivuppgifter utan
inför alla krav. Erfarenheten att misslyckas sträcker sig till andra områden också. De undviker
det som är främmande och känner rädsla och motvilja inför förändringar. Ett erbjudande om
”befordran” inom yrkeslivet kan kräva större kvalifikationer inom läs- och skrivområdet, vilket
man inte tror sig klara. Det nya jobbet kan avslöja läs- och skrivsvårigheterna. Detta kan
utlösa en kris, en depression eller ökar risken för självmord säger Gillberg och Ödman
(1994). Utslagningen på arbetsmarknaden har ökat p.g.a. datoriseringen i samhället (Gillberg
och Ödman, 1994). Det finns inte något samband mellan syn- och hörselproblem och dyslexi.
Men det kan innebära ytterligare svårigheter vid läsning och skrivning. Ofta finns
funktionsnedsättningar knutna till svårighet med ljud. Läs och skrivsvårigheter kan också
bottna i känslomässiga störningar som kan bero på svåra sociala upplevelser i och utanför
skolan, såsom mobbning eller pedagogiska omständigheter. Som vuxen fördjupas ofta de
sociala svårigheterna, många blir nervärderade av arbetskamrater och arbetsledning, de gör
sig lustiga över läs- och skrivproblemen. Man anses ofta som ”dum”  (Lindell och Lindell,
1996). Det är viktigt att individer som har läs- och skrivsvårigheter får den hjälp och stöd som
de behöver. Därför bör en utredning göras för att kartlägga behoven.

1.3.4 UTREDNING AV LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER / DYSLEXI

Vid utredning av läs- och skrivsvårigheter hos elever har alltid föräldrarna rätt att ta del av
utredningsresultaten samt det bakomliggande resultatet, även det som är sekretessbelagt.
Föräldrarna får även möjlighet att ta ställning till åtgärdsprogram. Utredningen görs alltid av
experter och diagnosen ligger till grund för ett åtgärdsprogram. För att eleven ska kunna
uppnå läroplanens mål måste arbetssätt och metoder anpassas efter den enskilde elevens
behov, förutsättningar, erfarenheter och förmåga. Elever med läs- och skrivsvårigheter bör få
hjälp med tekniska hjälpmedel såsom dator, talböcker, diktafon och få redovisa med hjälp av
bandspelare m.m. De elever som inte når eller förväntas nå uppnåendemålen i skolan har rätt
till extra stöd (Lindell och Lindell, 1996). Om elever med läs- och skrivsvårigheter får den
hjälp och stöd de behöver för att underlätta inlärningen, minskar risken för ständiga
misslyckanden, som i det långa loppet kan påverka individens självbild.

1.3.5 HUR ELEVENS SJÄLVBILD PÅVERKAS

Ständiga misslyckanden inom något område i skolan som försämrat självbilden som har lett till
nya misslyckanden och ännu sämre självförtroende och ett större behov av självhädelse,
verklighetsflykt eller osynliggörande. Är skillnaden för stor mellan hur eleven uppfattar sig själv
i förhållande till vad han skulle vilja kunna, kan självförtroendet bli lidande. Den som vill
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mycket mer än vad som är möjligt att nå, råkar ständigt ut för besvikelser. Är det inom
områden som inte har så stor betydelse spelar det inte så stor roll för den totala självbilden.
Men hur eleven upplever motgångar och framgångar i skolan är ofta direkt avgörande för det
totala självförtroendet (Lindell och Lindell, 1996).  Vid studier har det framkommit att
sambandet mellan svagt självförtroende och låg prestation är större än sambandet mellan gott
självförtroende och hög prestation (Pedagogiska skrifter 265, 1983). En positiv
självuppfattning är viktig men den garanterar inte framgång med läsning och skrivning
(Pedagogiska skrifter 265, 1983). Det är därför viktig att skolan uppmärksammar hur eleven
fungerar i andra sammanhang än de teoretiska. Hos eleven finns det säkert mycket positivt
som inte bygger på förmågan att läsa och skriva. Det är viktigt att lyfta fram de goda
egenskaperna, för att eleven ska kunna få en bättre självuppfattning och ökat självförtroende.
Omgivningen måste hjälpa eleven med att förstå att  alla lyckas vi bara inom en del områden
och mindre bra inom andra. Därför är det viktigt att uppmuntra färdigheter som eleven klarar
av (Lindell och Lindell, 1996). En elev med så svag självkänsla så att han ständigt måste
skyddas, lockas inte av att lära sig något nytt. Det innebär ju att utsätta sig för risken att
återigen få bekräftelse på att man inte ”duger” till något eller att man ingenting kan
(Pedagogiska skrifter 265, 1983).

Genom att samla en rad olika erfarenheter från situationer och upplevelser i hemmet , i skolan
etc. gör eleven en övergripande värdering av sig själv. Elevens självbild byggs upp genom
upplevelser av hur andra ser på en, särskilt personer som är betydelsefulla för eleven säger
Lindell (1996). Den påverkas också av hur eleven uppfattar sin egen förmåga i jämförelse
med andra. Eleven tar helst till sig sådant som bekräftar den uppfattning som han redan har om
sig själv. Den bild som eleven skapar av sig själv får en avgörande betydelse för hur han beter
sig i olika sammanhang d.v.s. att självbilden påverkas både av den egna uppfattningen och
andras uppfattning om vem man är. Självbilden bestämmer vilka roller eleven spelar - hur
eleven uppträder i skolan, i hemmet och på fritiden. Positiva erfarenheter stärker självbilden
och ger därmed större självförtroende och negativa erfarenheter får en motsatt effekt.
Besvärliga förhållanden i skolan kan dock uppvägas av uppmuntran och stöd hemifrån samt
positiva upplevelser på fritiden (Lindell och Lindell, 1996). Känslan av att man ”duger” trots
ständiga misslyckanden i skolarbetet är viktigt.

1.3.6 STÄNDIGA MISSLYCKANDEN PÅVERKAR FRAMTIDA PRESTATIONER

När barn börjar skolan och ställs inför kravet att lära sig något nytt, är det  till stor hjälp om de
har en positiv syn på sig själva. Alla vill vi försvara vår positiva självbild. Bara vi upplever att
vi duger så går allt bra. För att dölja sin bristande förmåga att lära sig läsa och skriva kan
eleven säga; ”Nog kan jag om jag vill men jag är egentligen inte intresserad” (Lindell och
Lindell, 1996, s.43). Men med dessa ord kan man dock inte i längden bortförklara det som
man inte klarar av. Att erkänna att man inte kan lära sig läsa och skriva är som att sätta en
stämpel på sig att ”Jag är dum” (Lindell och Lindell, s.43. 1996,). Så det är ingen idé att jag
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ens försöker. Tyvärr är läsförmågan nyckeln till det mesta i skolan. Misslyckanden följer på
misslyckanden även på de områden där det hade varit möjligt att nå framgång. Elever med
läs- och skrivsvårigheter / dyslexi får oftast arbeta med sådant de inte kan i skolan. Denna
elev bör få mycket vuxenhandledning och få möjlighet att visa vad han är duktig på. Datorer,
talböcker och bandspelare bör användas i undervisningen så att träningen blir lek. Därmed
ökar motivationen och självförtroendet stärks. Dåligt självförtroende gör att prestationerna i
skolarbetet inte alls blir så bra som det skulle kunna vara. Elevens ständiga misslyckanden
påverkar även lärarens värdering och förväntningar på prestationer vilket eleven känner och
det påverkar hans förväntningar på sig själv, hans framtida prestationer blir ännu sämre. En
positiv självbild kan leda till att eleven utnyttjar sina förutsättningar maximalt. Självförtroendet
är en förutsättning för att få lust och vilja att göra sitt bästa (Lindell och Lindell, 1996). Eleven,
där självförtroendet långsamt har körts i botten, känner att det är ingen idé att anstränga sig
för ingen tror på mig. Men han gör som läraren säger även om det känns meningslöst, men till
slut orkar han inte längre och lämnar alltsammans. Det är stor risk att den eleven slås ut och
bildar grunden för dålig självtillit resten av livet. Om skoltiden har präglats av ständiga
misslyckanden och negativa upplevelser leder detta till dålig inre och yttre anpassning i
samhället, sänkt aktivitet på fritiden, svagt studieintresse, lågstatusyrken,
försörjningssvårigheter, arbetslöshet, lågt utnyttjande av vuxenutbildningsmöjligheten, låg
utbildningsinspiration för egna barn o.s.v. Därmed är cirkeln sluten. Det har visat sig att dåligt
självförtroende utgör ett av de största hindren för en framgångsrik inlärning. Elevens
prestationer blir lägre än hans verkliga förutsättningar eftersom han upplever sig som ”dum”
eller som att inte ”duga”. Den negativa självbilden tenderar att öka med åldern (Pedagogiska
skrifter 265, 1983).

När en elev med svag självkänsla möter en lärare med accepterande hållning och eleven
känner att läraren tycker om honom/henne stärker detta elevens självuppfattning. Detta leder
till ökade möjligheter att eleven fungerar bättre bland kamrater och motivationen ökar för
skolarbetet. Även kamraternas förhållningssätt påverkar eleven med svag självkänsla. Därför
är det viktigt att läraren arbetar medvetet för en positiv klassrumsmiljö. Att man delar ut
förtjänster före fel, uttalar beröm före klander och aldrig uttalar negativa och kategoriska
omdömen såsom ”du är fullständigt hopplös” (Pedagogiska skrifter 265, s.126, 1983) eller
”du är den slarvigaste av alla” (Pedagogiska skrifter 265, s.127, 1983). Eleverna i klassen
måste vägledas så att de lär sig att acceptera andras svagheter och misslyckanden. ”Vi är alla
okunniga men i olika ämnen” (Pedagogiska skrifter 265, s.127, 1983; Pedagogiska skrifter
265, 1983). Psykologiskt leder ständiga misslyckanden till att eleven får ett passivt
förhållningssätt till läsandet.

1.3.7 PSYKOLOGISK PÅVERKAN

Många elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi undviker läsning för det är aldrig fyllt
med lust och glädje. Att läsa är jobbigt och ger inte mycket utbyte. Det är som att cykla i
motvind. Det blir en ond cirkel med alltför lite övning. Dyslektiker har ofta dåligt korttidsminne
som gör att han har glömt början av meningen när han kommer till slutet.
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Uppmärksamhetsproblem och koncentrationssvårigheter kan bidra till ännu större svårigheter
(Höien, 1991). Elever med lässvårigheter / dyslexi har en mer passiv hållning till läsandet än
andra. De går inte tillbaka i texten när de misslyckas med att förstå eller när de förlorar
koncentrationen. Kunskap bygger på att man förstår vad man läser. Den lässvaga har
riskfyllda idéer av läsförståelsen. Det är en funktion av ordkunskap och chansning. Dåliga
läsare använder sig av endast en strategi utan närmare reflexioner av textens innehåll. Goda
läsare använder sig av olika strategier vid läsning (Persson, 1994). Om läsaren saknar
relevanta förkunskaper eller förståelse av textens innehåll blir mötet misslyckat, oavsett hur bra
avkodningen fungerar (Höien.,1991). Elever med läs- och skrivsvårigheter använder sig av
samma strategi oavsett textens innehåll. Det lästa relateras inte till tidigare erfarenheter och
kunskaper och innehållet bearbetas därmed inte aktivt. Viktiga aspekter i texten identifieras
inte och uppmärksammas inte. Eleven kan inte göra en riktig bedömning av sin egen förståelse
av det lästa. Detta leder till bristande förmåga att dra slutsatser om innehållet (Pedagogiska
skrifter 265, 1983).

Dåliga läsare läser ogärna frivilligt. De pekar ut skolsystemet som inte kan tackla problemet.
Många har lärt sig överleva skolan men ingen i denna värld kan göra dem till korrekta läsare.
Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta bara en väg till inlärning, genom lyssnande. Goda
läsare har två inlärningssätt, både lyssnande och läsande. Genom att läraren berättar och
förklarar saker lär sig elever med läs- och skrivsvårigheter sig i skolan, de har svårt att sortera
ut viktig information i texten. Hos dåliga läsare är den praktiska aspekten på lärande dominant
(Persson,1994). När en elev med skrivsvårigheter ska skriva en mening tänker han till
ordentligt för att orden ska bli rätt stavade. När orden väl är skrivna ser det jättebra ut. Men
sedan när läraren rättar tycker hon att det ska stavas på annat sätt (Wellros och Wellros,
1995). ”Vår erfarenhet säger oss att det arbete en speciallärare lägger ner timme efter timme
på att bygga upp en elevs läs- och skrivförmåga samt självkänsla, lätt kan raseras av att en
annan lärare har fel attityd till eleven” (Lundgren och Ohlis, s.50, 1995). När man förväntas
misslyckas så gör men det d.v.s. självuppfyllande profetia (Bernstein, 1994). För att elever
inte ständigt ska misslyckas i skolarbetet är det viktigt att anpassa undervisningen efter varje
elevs behov, förmåga och förutsättningar.

1.3.8 BERÄTTANDE UNDERLÄTTAR INLÄRNINGEN

Elever med läs- och skrivsvårigheter blockeras helt om de får en text som kräver att de under
tidspress ska förstå vad det står eller vid oförberedd högläsning. De ser då bara svarta streck,
inga ord eller meningar. Dessa elever bör alltid få texten berättad för sig i förhand, innan den
ska läsas, för att underlätta inlärningen (Lundgren och Ohlis, 1995). En elev med läs och
skrivsvårigheter har svårare än normalt att klara störande biljud, en fläkt, spring i korridoren,
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oljud från korridoren, flimrande lysrör och prat i omgivningen. Han har då svårt att
koncentrera sig vilket ofta leder till att eleven uppträder störande. Man bör tänka på att göra
inlärningsmiljön lugn och stimulerande. Låt eleverna få vara delaktiga i miljöförbättringen
(Lundgren och Ohlis, 1995). Det är dock viktigt elever med läs- och skrivsvårigheter inte
känner sig särbehandlade och annorlunda.

1.3.9 KÄNSLAN ATT VARA ANNORLUNDA

Känslan av utanförskap och att känna sig annorlunda uttrycks inte med ord hos barn, utan
med håglöshet och vägran att medverka. De säger ”jag vill inte” (Gillberg och Ödman, s. 78.
1994). Vilket leder till irritation i omgivningen och barnets psykiska symtom ökar successivt. I
tonåren förändras hjärnans kemiska funktioner och risken för att känslor av inre obalans tar
överhanden ökar. Vilket i många fall leder till depression. Utåt sett kan detta ses som en
psykisk sjukdom som debuterar i tonåren, vilket egentligen är en sekundär följd av en
medfödd problematik (Gillberg och Ödman, 1994). Olyckliga psykiska reaktioner är en följd
av otillräcklighet, vanmakt, sorg och ilska men även p.g.a. upplevelsen av att inte bli förstådd
samt fel och brister i omhändertagandet från omgivningen. Vilket kan leda till
frustrationsbenägenhet, aggression eller depression. Barnets beteende beror dels på barnets
särdrag, dels på hur det blir bemött i sin sociala miljö, i hemmet, i skolan och i samhället i
stort. Alla dessa faktorer måste man väva in i helhetsbilden för rätt förståelse och hjälp.
Somatiska symtom såsom trötthet, huvudvärk, anpassningsstörningar är också en vanlig följd
av läs- och skrivsvårigheter /dyslexi vilket leder till sämre skolresultat än möjligt.
Identitetsuppfattningen och identitetsbildningen mot vuxenhet under tonåren blir störd p.g.a.
dålig självkänsla (Ericsson, 1996). Det är viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter
känner att de ”duger” så att de vågar vara sig själva. ” Att jag är accepterad som jag är”.

1.3.10 ÖVERLEVNADSSTRATEGI

Eleven med läs- ock skrivsvårigheter / dyslexi brukar snart märka att han har fått identiteten
”dum i huvudet” bland klasskamraterna. Den stämpeln trycks på varje dag i skolan, termin
efter termin. Efter en tid har han svårt att tro att han över huvud taget är bra på något. Utgör
skolan  en stor del av barnets omgivning så blir den bilden en bestående självbild. Den följer
eleven när han går in i nya roller i andra situationer. Det är ansträngande att vara ”sopig”. Han
måste finna ett sätt att överleva och finna en plats utanför skolan. En vanlig överlevnadsstrategi
är att bygga ett skal runt omkring sig och göra sig osårbar eller sätta på sig en mask, då syns
inte det stigmatiserade såret. En elev som nyligen har misslyckats med sina
identitetsförhandlingar brukar vara den mest angelägna att söka en ledig plats, gärna i klassens
interna hierarki. För att han har ett akut behov av en roll och en identitet och han har dessutom
behov av att dölja tidigare misslyckanden och dess orsaker. Anfall kan vara bästa försvar i
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vissa fall för att skydda sin osäkerhet. Att trycka ner någon annan kan göra att man kommer
högre upp i hierarkin bland kamraterna. Han kan ses som dum och elak men på sin egen
värdeskala är det bättre än att vara ”dum i huvudet”. En elev kan vara tuff och bråkig och man
ska akta sig för honom. Omgivningen stirrar sig blind på hans utspel och får inte en chans att
upptäcka hans problem. Han ser till att han inte kan placeras på snilleskalan genom att inte ge
underlag till detta. Alltså kan ingen betrakta honom som ”dum i huvudet”. Många skaffar sig
makt genom att vara glada, pigga, hjälpsamma och trevliga för att inte bli mobbade eller
utfrysta. Det är ansträngande att hålla masken eller behålla skalet intakt (Wellros och Wellros,
1995). Dyslexi är ett handikapp som är osynligt. Det  finns de som har dolt det för lärare och
närstående personer m.fl. Genom att undvika att läsa och skriva blir man till synes symtomfri.
Man möter elever som alltid saknar penna eller papper när de ska skriva. Eleven kan ha ont i
armen eller handen när han ombeds att skriva eller få ont i magen och måste gå ut när de
uppmanas läsa. Det förekommer dock tillfällen där uppfinningsförmågan sätts på prov men i
vissa fall är kreativiteten gränslös när det gäller att dölja svårigheter (Stadler, 1994).
Skådespeleriet och risken för upptäckt skapar anspänning och ger fysiska sjukdomssymtom.
Dubbelspel och falskhet föder djup självförakt och ger ständigt näring åt det.
Självmordstankar och självmordsförsök är inte alls ovanligt. De vill inte leva i den tunga
vardagen (Wellros och  Wellros, 1995). De som inte känner sig accepterade lägger gärna
skulden på någon annan.

1.3.11 FÖRÄLDRAR TAR OFTA PÅ SIG SKULDEN

Det är ofta som föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter tar på sig skulden för
problemet. ”Vi har inte varit tillräckligt bra som föräldrar”. ”Vi har inte förstått”. ”Vi har inte
pratat på rätt sätt med vårt barn” (Lindell och Lindell. s.91, 1996). Att skapa goda relationer
mellan skolan, lärare, elev och föräldrar är viktigt för att få till stånd ett gott samarbete och en
positiv syn på undervisningen (Lindell och Lindell, 1996). Vuxna i dessa barns omgivning slits
mellan önskan att lyfta fram det positiva i barnens prestationer och att samtidigt upplysa och
medvetandegöra misstag och brister (Zetterqvist Nelson, 1998). Zetterqvist Nelson (1998)
säger i sin rapport att det är vanligt att elever med dyslexi ser läs och skrivsvårigheterna som
en sjukdom. Det är ingens fel, man föds med den sjukdomen. Vilket innebär en befrielse från
skuld. Vissa ser sjukdomen som övergående, vilket skapar en öppning där läsande och
skrivande inte framstår som något omöjligt och inte åtkomligt (Zetterqvist Nelson, 1998).
Mycket läs- och skrivträning brukar ge resultat. Läsningen förblir dock ofta långsam.

1.3.12 LÄSHASTIGHETENS BETYDELSE

Forskaren Barbara Riddick (1995;1996 i Zetterqvist Nelson, 1998) har gjort en studie bland
engelska elever med dyslexi; vad de definierar som problem. Yngre barn 7-8 år
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problematiserar läsandet medan äldre barn 9-12 år betonar skrivandet och stavandet som
problem. Hennes slutsatser är att hos elever som nått 9-10 år har läsningen förbättrats på ett
sätt som gör att de inte längre ser sig som ”icke-läsare”, men oro över läshastigheten
framträder, vilket Riddick hävdar hör samman med ökad medvetenhet om sitt sätt att läsa i
relation till kamraternas sätt att läsa och att kravnivån ökar generellt i skolan. Uppenbart är att
långsam läshastighet framställs som ett problem av många. Elever med läs- och
skrivsvårigheter / dyslexi problematiserar inte läsandet och skrivandet i den grad som man har
anledning att tro säger Zetterqvist Nelson (1998) i sin rapport med egna undersökningar som
grund. Läshastigheten är en viktig faktor i jämförelse med andra, elever med läs- och
skrivsvårigheter framställer sitt sätt att läsa som långsammare än andras. Framställs läsningen
som oproblematisk ser eleven det som att han kan läsa. Läs- och skrivsvårigheter / dyslexi
relaterar dessa elever till andra och vävs aldrig in i berättelsen om sig själv, de markerar ett
avstånd till problemet. Eleven anser att när han skriver och skriver så får han en massa stavfel
men han har inte problem med att läsa och skriva. Det är inget sådant problem och han
avsäger sig därmed problemet med läsandet och skrivandet. Dessa elever relaterar till sina läs-
och skrivsvårigheter att det tidigare var svårt men är bättre idag. Läsandet och skrivandet
måste ses som utvecklingsbart och föränderligt. Eleverna knyter läs- och skrivproblemen till
situationen, texten eller bokstäverna snarare än till sig själva som individer ( Zetterqvist
Nelson, 1998). Avkodningen vid läsning kräver så mycket psykisk energi att förståelsen av
texten minskar.

1.3.13 AVKODNING KRÄVER MYCKET PSYKISK ENERGI

När avkodningen av ord fungerar dåligt försämras förståelsen. Läsningen blir långsam, hackig
och sker med osäkerhet. Avkodningen kräver mycket psykisk energi så att förståelsen
kommer i andra hand och blir därmed bristfällig. Om eleven forcerar texten genom att gissa sig
fram skapas förvirring och osäkerhet och förståelsen försämras. Många felläsningar kan göra
att texten får ett helt annat innehåll. Läsförståelsen är beroende av de förkunskaper och
ordförråd läsaren har. Vid dyslexi hindras läsförståelsen av en osäker och långsam avkodning
som inte har blivit automatiserad. Om eleven blir missförstådd och kritiserad när han läser och
skriver skapas ett motstånd och en olust mot att läsa och skriva som blir allt starkare. Eleven
skriver alltmer sällan,  han får därmed ingen övning och förlorar den lilla färdighet han hade.
Det är vanligt att dyslektiker skriver med otydlig skrift för att felen inte ska märkas. Ofta har
dyslektiker lätt att formulera sig muntligt men när det ska präntas ner på ett papper blir det
svårt. Det blir många stavfel och på papperet blir oförmågan fullt synlig. Läs- och
skrivsvårigheter / dyslexi kan förekomma på alla intelligensnivåer men det kan vara lättare för
intelligenta elever att övervinna eller hantera sina svårigheter, genom att utnyttja stavningsregler
(Stadler, 1994). Elever med svåra läs- och skrivsvårigheter får ofta specialundervisning i
skolan för att komma tillrätta med sina läs- och skrivproblem.
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1.3.14 ÄR LÄSANDET OCH SKRIVANDET ALLTID ETT PROBLEM?

Det kan kännas ”skämsigt” att gå själv till specialundervisningen. I och för sig gör det inget att
vara hos specialfröken men man vill inte synas när man går dit. Att gå till läsgruppen anses
som mer positivt och roligt (Zetterqvist Nelson, 1998). Vid specialundervisning tas  timmar
från den reguljära undervisningen och dessa ämnen blir åsidosatta (Höien, 1991).  Vissa
elever med läs- och skrivsvårigheter ser oftast inte läsande och skrivande som problematiskt.
Diagnosen dyslexi anser eleven inte har med specialundervisningens uppläggning att göra och
har inte med det konkreta läsandet och skrivandet att göra (Zetterqvist Nelson, 1998).
Persson (1994) säger att alla kanske inte vill lära sig att läsa och det måste respekteras. Vi har
olika personligheter och det finns andra vägar att kommunicera på. Det är viktigt att alla kan
läsa och skriva, utifrån sina förutsättninar, för att inte känna sig annorlunda anser jag. Dagens
samhället och skola förutsätter ju att alla kan läsa och skriva.

1.3.15 EMOTIONELL SYMTOM VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Upprepade misslyckanden skapar känslor av lågt egenvärde hos elever med läs- och
skrivsvårigheter. En del ”krymper”, försöker gömma sig, försöker bli osynliga för att inte
märkas. De blir skygga, ängsliga inför okända situationer och rädda för kamrater. Andra vill
vara den starkaste, modigaste, roligaste eller mest störande för att dölja sina problem. Dessa
beteenden kan ses som naturliga reaktioner av lägre värde än andra, man har misslyckats med
det som omgivningen anser vara viktigt. Detta leder till inlärd hjälplöshet som medför passivitet
och sänkt motivation. Man kan tydligt se hur elevens självkänsla förändras när han upptäcker
att det är svårt att lära sig läsa och de andra i klassen går framåt i läsning medan den lässvaga
inte förstår hur man använder bokstäver. Att kunna läsa är ett stort underverk, att tankar och
känslor kan finnas dolda i bokstavstecken på ett papper. Dessa tecken kan väcka nya tankar,
känslor och skapa nya upplevelser hos dem som läser. Denna läsupplevelse har dyslektikern
svårt att tillgodogöra sig. Att kunna läsa och skriva är som en del av vår kultur och ses som
självklart. Eleven känner vanmakt i situationer som han inte förstår (Stadler, 1994).
Många elever blir anklagade för slarv när de i själva verket har läs- och skrivsvårigheter, vilket
leder till att självkänslan rasar i snabb takt. Det räcker med känslan av misslyckande som
insikten om felet innebär (Lundgren, 1996). Känslan av otillräcklighet blir till en ond cirkel som
förvärrar hela skolsituationen. Även omgivningen lärare, föräldrar och skolkamrater ser ibland
dessa barn som mindre lyckade. Att kunna läsa har för nybörjare hög status, om man inte
klarar läsinlärningen sjunker han på skolkamraternas värdeskala. Barn rangordnas tidigt av
kamrater med utgångspunkt i deras företräden och brister. Det händer att elever råkar höra
sig beskrivas som ett problem. Ständiga misslyckanden ger upplevelser av att man inte
motsvarar de vuxnas förväntningar. Många dyslektiker säger att deras beteenden har
misstolkats av lärare som ansett dem vara ointresserade, okoncentrerade, negativa, lata eller
dumma (Stadler, 1994). Lärarna måste ge elever med läs- och skrivsvårigheter de bästa
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förutsättningarna, så att eleverna känner att de lyckas. Detta för att inte självförtroendet ska
köras i botten.

1.3.16 EMOTIONELLA PROBLEM OCH PÅVERKAN

Höien (1991) säger att när det gäller förhållandet mellan emotionella problem,
motivationsproblem och dålig läs- och skrivförmåga kan det vara svår att avgöra vad som är
orsak och vad som är verkan. Som en följd av läs- och skrivsvårigheter / dyslexi kan
emotionella problem uppstå. Emotionella problem kan också leda till läs- och skrivsvårigheter
(Höien, 1991). Att läsa och skriva kräver så mycket energi att det påverkar koncentrationen
och uppmärksamheten negativt. För att motivera eleven är det viktigt med beröm och
uppmuntran. Det är viktigt att anpassa undervisningen efter den enskilda individens
förutsättningar så att han kan få uppleva att han lyckas i arbetet. Negativa förhållanden i
undervisningen, att ofta byta skola och att ofta byta lärare kan påverka läsningen negativt
(Höien, 1991).

I tystnaden gömmer sig ofta den lässvaga eleven. Vanligt är att han har glömt boken eller att
han inte hittar den. Med lite tur kanske inte läraren hinner reda ut hur det verkligen förhåller sig
med den saken. Eleven har ofta totalt ointresse för läsning eller läsvägrar. Inte ovanligt är att
den lässvaga eleven gör klart för alla att han minsann aldrig läser på eller anstränger sig för att
lära sig läsa.  Misslyckanden kan kompenseras med bråkighet eller aggressivitet som väcker
uppmärksamhet. En del av dessa elever har tappat självförtroendet helt och accepterat
situationen. De betraktar sig själva som helt värdelösa. De ser det som att det inte är någon
idé att läraren försöker hjälpa till. Den eleven ser misslyckanden uteslutande som ett resultat
av sin egen bristande förmåga och accepterar andras kritik och negativa värderingar och
berättigande. Misslyckanden ses som ett bevis på den egna uppfattningen om
prestationsförmågan. En enstaka framgång kan förklaras genom att uppgiften var lätt och att
läraren var snäll vid bedömningen. En framgång kan ge omgivningen förväntningar om att man
ska lyckas igen, vilket kan upplevas som stressande. Eleven vågar inte tro på att han skall
kunna lyckas igen (Pedagogiska skrifter 265, 1983). Genom accepterande hållning till elevens
språk och att erbjuda eleven möjligheter att utveckla språket får denne bättre redskap att
uttrycka frågor, upptäckter och känslor. Emotionella problem har större möjlighet att kunna
lösas med ett rikt ordförråd, så att eleven kan uttrycka vad han känner. En elev med dålig
självkänsla stärker självkänslan när den upptäcker att den kan uttrycka sig och får uppleva att
andra lyssnar med intresse och respekt på vad han har att säga.  Den låga självkänslan gör att
eleven alltid måste hålla en fasad mot omvärlden, vilket leder till spänningstillstånd och ängslan.
Dessa elever är mycket känsliga för bevis som bekräftar  otillräcklighet och isolerar sig ofta
från andra (Pedagogiska skrifter 265, 1983). Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver
längre tid på sig än andra elever när de läser texter.
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1.3.17 DE BEHÖVER LÄNGRE TID PÅ SIG

Läraren går vidare när han bedömer att de flesta eleverna har uppnått en viss nivå. De flesta
eleverna har då fått viss överinlärning av vissa moment, vilket ligger till grund för den fortsatta
inlärningsprocessen. Detta gäller inte för dyslektikern inom de ämnen som förutsätter
skriftspråk. De får aldrig en chans att nå en nivå av bemästrande. De glömmer de färdigheter
som de har förvärvat lättare än sina kamrater och de går vidare till det nya med dålig grund.
Dyslektiker behöver mycket längre tid än andra för att etablera en automatisk avkodning och
mycket träning (Höien, 1991). Det krävs en dialog mellan läraren och eleven med läs- och
skrivsvårigheter för att få reda på om han hinner med eller ej. För att inte avslöja sina
svårigheter och bli betraktad som ”dum” låtsas ofta dessa elever att de hinner med. De flesta
elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att lyssna eller läsa och samtidigt anteckna. Det
är viktigt att texten som skrivs på tavlan och på stenciler är tydlig för detta kan vara avgörande
om dessa elever lyckas eller misslyckas med sina studier. Låt dessa elever koncentrera sig på
att lyssna, låt någon annan anteckna eller att ge eleven färdiga anteckningar (Lundgren och
Ohlis, 1995). För att eleven ska känna att han lyckas och får framgång, är det viktig att
uppgifterna anpassas i svårighetsgrad utifrån elevens förmåga. Kraven ska kunna mötas utan
fruktan för att misslyckas. Läraren bör utgå från elevens starka sidor. Eleven behöver många
upplevelser av framgång. En verklig upplevelse av framgång kräver uppgifter som ligger steget
ovanför det man verkligen klarar utan risk för att misslyckas. För många elever med låg
självtillit tar det lång tid innan de är mogna för mötet med sådana uppgifter. Att låta eleven
arbeta utifrån sina intressen är viktigt, eleven har ju valt sina intressen själv och är en del av
hans jag. Upplevelsen av att ens intressen accepteras ger en känsla av att man själv
accepteras. Inom intresseområdet är man expert och låt eleven visa att han är duktig
(Pedagogiska skrifter 265, 1983). Man måste lägga ribban på rätt nivå i undervisningen för
dessa elever ska kunna känna framgång, så att de ser att deras ansträngningar lönar sig.
Planera tillsammans med eleven så att han känner ansvar för sina studier och därmed får äran
för sina framgångar (Lundgren och Ohlis, 1995). Låt eleven utvärdera resultatet för att
motverka passivitet och undvikande förhållningssätt (Pedagogiska skrifter 265, 1983). Sätt
upp realistiska delmål för att eleven ska orka med studierna. Den som har läs- och
skrivsvårigheter är ofta duktig på annat t.ex. slöjd, hemkunskap eller musik. Ibland kan det
vara det skriftliga provet som gör att de inte kan visa vad de egentligen kan prestera, det som
förväntas kan bli avgörande för bedömningen av elevens kunskaper. Ta därför alltid reda på
vad eleven verkligen kan och låt honom visa det för kamraterna. Eleven kan bli
svagpresterande på grund av att han inte ges förutsättningar att visa vad han kan (Lundgren
och Ohlis, 1995). Det som för läraren kan verka oviktigt kan vara smärtsamt för elever med
läs- och skrivsvårigheter. Om eleven utlämnar en liten del av sig själv kan det vara bevis på att
ett mycket stort förtroende som kräver respekt och diskretion. Elevens välbefinnande och
dess framtid hänger på den attityd och den kunskap som läraren har om läs- och
skrivsvårigheter. Lärarens attityd kan vara avgörande. Om eleven tas på allvar och man tror
på att han ska lyckas ges han möjlighet till att lyckas. Det är viktigare för elever med läs- och
skrivsvårigheter att få visa sig duktiga, det blir deras revansch. Alla elever har kunskaper och
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intressen som ger dem försprång gentemot andra kamrater, utnyttja detta för att stärka
självförtroendet hos dessa elever (Lundgren och Ohlis, 1995). Tävlan och gradering av
prestationer måste tonas ner i klassrummet för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska
kunna känna sig accepterade och värdefulla (Pedagogiska skrifter 265, 1993). Det känns
tröstlöst för eleven med läs- och skrivsvårigheter när den alltid har sämst resultat på proven,
fast man pluggar varenda kväll. Sämre än de som aldrig gör läxor eller skolkar jämt.
Föräldrarna till barn med läs- och skrivsvårigheter som hjälper till med läxorna har även de en
jobbig situation. Det är viktigt att eleven förstår att det är läs- och skrivförmågan som är
svagare än de flesta andras, att det inte är hela individen det är fel på. Att man inte är sämre än
klasskamraterna i allt fast man är sämst på att läsa (Wellros och Wellros, 1995). Vid inlärning
och vid förståelse har förkunskaperna stor betydelse.

1.3.18 FÖRKUNSKAPERNAS BETYDELSE

Om de texter som eleven arbetar med har dålig anknytning till hans tidigare kunskaper och
erfarenheter leder detta till mekanisk inlärning vilket gör att kunskaperna snabbt glöms. Det är
elevens egen bakgrund och erfarenheter som är avgörande för hur meningsfullt materialet är.
Genom att eleven själv får påverka innehållet i undervisningen får han möjlighet att känna
personligt egenvärde. Inlärningens förutsättningar är att eleven känner trygghet, meningsfullhet
och delaktighet i det han gör och möjlighet att påverka sin situation. En elev som känner sig
otrygg upplever omvärlden hotfull, den mesta energin går åt till att försvara sig och detta
förhindrar inlärningen. Kunskapsinhämtande och personlighetsutveckling hänger ihop
(Pedagogiska skrifter 265,1983).

Det är inte konstigt att självuppfattningen sjunker hos en elev med läs- och skrivsvårigheter
när han nästan aldrig hinner färdigt, får därför hemläxa, läraren ändrar oftare i skrivboken än
hos kamraterna. Han svarar ofta fel på frågor, har alltid många fel på prov, läraren får ofta ta
upp tråkiga saker med föräldrarna, förstår inte riktigt lärarens instruktioner, ofta få tillsägelser
angående språk och prestationer, inte få beröm lika ofta som kamraterna, känna att det som
händer runt omkring mig inte angår mig. Ger läraren eleven positiva förväntningar betyder det
mycket för hans handlande. Eleven vågar ta initiativ och att han vet att han har rätt att
misslyckas. Detta gynnar elevens förutsättningar för en gynnsam utveckling (Pedagogiska
skrifter 265,1983). Läraren måste hjälpa eleven till ett meningsfullt förhållande till det han
arbetar med i skolan. Arbetssättet i skolan måste ändras så att elevens svårigheter minimeras.
Man måste ge dessa elever alternativa arbetssätt. ”Utbildning ska ge den unga människan en
beredskap att som vuxen ta ansvar för sig själv och för samhällets utveckling” (Pedagogiska
skrifter 265, s. 60, 1983; Pedagogiska skrifter 265, 1983). Utan de grundläggande
kunskaperna kan det vara svårt att vara delaktig i den sociala gemenskapen i samhället.
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1.3.19 DEN VIKTIGA SOCIALA GEMENSKAPEN

En elev som har tillfälliga eller permanenta problem hemma har svårt att ägna hela sin
uppmärksamhet åt bokstäverna under en längre stund. Då och då poppar det upp ledsna
tankar som t.ex. kan röra föräldrarnas inbördes problem, förälders sjukdom, arbetslöshet eller
depression. Detta är problem som rör elevens socio emotionella situation men behöver inte
påverka elevens självkänsla. Resultatet av koncentrationssvårigheterna kan leda till problem
med läsning och skrivning (Pedagogiska skrifter 265, 1983).

I skolan känner sig eleven annorlunda, otillräcklig, utpekad och uppför sig annorlunda än han
själv egentligen vill och innerst inne inte accepterar. Eleven börjar skolka, visa likgiltighet i
vissa ämnen och inför vissa uppgifter och inta en pajasroll för att dölja sin osäkerhet och sitt
handikapp. Man vill inte uppleva sig eller visa sig ”dum” eller att man inte duger för att få vara
med i t.ex. fotbollslaget. Det är vanligt att läraren anklagas för problemen av både eleven och
hans föräldrar. Många dyslektiker blir ensamma, en del sluter sig till någon speciell
ungdomsgrupp, vilket i vissa fall kan leda till sociala felbeteenden. Ericsson (1996) säger att
ett avvikande beteende i skolan eller bland kamrater kan vara en viktig indikator på
handikappet som ibland är dolt.

Eftersom det är svårt i skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter är de mer intresserade
av vad som händer utanför skolan. Det som man lär sig utanför skolan är frivilligt och därför
roligare. En praktisk aspekt på lärandet leder till att tidningsläsning och textade TV-program
är omöjligt att ta till sig och man har små möjligheter att få ett jobb. Det känns dessutom
skamligt att inte kunna läsa och skriva. Vilket leder till ett icke socialt liv (Persson, 1994).
Elever med läs- och skrivsvårigheter spenderar mer tid tillsammans med kamrater än goda
läsare. På frågan som Persson (1994) ställde till dessa elever om vad de skulle vilja arbeta
med i framtiden svarade de oftast ”Jag vet inte”, om jag kan är mina riktmärken låga ”Jag tar
det som det kommer”, de har små möjligheter att få ett jobb. Flickor med läs och
skrivsvårigheter gifter sig tidigt, ofta med en betydligt äldre man och lever genom honom och
blir nöjd med det. Deras krav är låga. De är lyckliga med den de har fått (Persson, 1994).

Elever med dåligt självförtroende reagerar vanligtvis med aggressivt översittarbeteende mot
kamrater, lärare och andra vuxna för att hävda sitt sargade jag eller reagerar med passivitet,
slapphet, undanglidande, flykt, skolk o.s.v. för att slippa konfronteras med krav och svåra
situationer (Pedagogiska skrifter 265. 1983). Studier antyder att kriminalitet eller asocialt
beteende inte är ovanligt bland dyslektiker. (Gillberg och Ödman,1994). De flyr från
verkligheten (Gillberg och Ödman, 1994). Kriminalitet och asocialt beteende har inte alltid har
med läs- och skrivsvårigheter att göra, det kan lika gärna bero på den sociala miljön anser jag.
Föräldrarna tar ofta på sig skulden när deras barn misslyckas.
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1.3.20 KONSEKVENSER I FAMILJEN

Läs och skrivsvårigheter har fått handikappstatus. Att ha ett handikappat barn kan få
konsekvenser såsom psykiska och sociala problem i familjen. Barnets svårigheter kan skapa
konflikter , skuldkänslor, tröstlöshet, uppgivenhet och förvirring hos någon eller hos båda
föräldrarna. Vilket leder till stora belastningar för barnet och familjen (Ericsson, 1996). Att
inte kunna det som andra tar för givet att man kan, läsa och skriva, ställer till problem i det
vardagliga livet.

1.3.21 UPPTÄCK DYSLEXI TIDIGT

I de fall där de språkliga svårigheterna har sociala och känslomässiga orsaker måste man se till
hur man kan förbättra dessa områden samtidigt som eleven får hjälp med de språkliga
färdigheterna och psykoterapi. Dyslexi kan förstärkas i en social och emotionell problematisk
situation. Det gäller att så tidigt som möjligt upptäcka de elever som har läs- och
skrivsvårigheter, för att kunna sätta in hjälpmedel innan svårigheterna blir befästa
(Stadler,1994).

Inom skolan har man stor tolerans när elever inte lär sig läsa under första skolåret, man väljer
att vänta med att vidta särskilda åtgärder. Det finns en risk med ett sådant förhållningssätt att
man försitter tillfällen att i tid kunna hjälpa elever med dyslexi att övervinna sina svårigheter.
Det är inte alltid lätt att skilja långsam läsutveckling från dyslexi. För att minska problemen är
individuellt anpassad undervisning och träning att föredra i skolan (Stadler, 1994). Det är bara
individen själv som kan säga vad som underlättar skolarbetet för just honom. Därför är det
viktigt att anpassa undervisningen så att funktionsnedsättningen inte förvandlas till ett
handikapp. Arbetslivet och samhällets krav på läs- och skrivfärdighet ökar i snabb takt
(Lundgren & Ohlis,1995).    ”Så grym är skolans värld att den som misslyckas under sina
första skolår fortsätter att misslyckas. Den som läser minst blir mest lästrött. Den som startar
skolan med handikapp lämnar skolan ännu mer handikappad” (Lundgren och Ohlis, s.11.
1995).

Elever kan lära in felaktiga och ineffektiva lässtrategier p.g.a. inadekvat undervisning vid den
första läsinlärningen. Elever kan även befästa felaktiga stavningssätt vilket är svårt att komma
till rätta med. Det är svårare att ändra en inlärd felaktig vana än att lära in en ny (Stadler,
1994). Många anser att datorer är ett effektivt hjälpmedel vid stavningsträning.

1.3.22 POSITIVT MED DATORER SOM  HJÄLPMEDEL
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Användningen av datorer i undervisningen kan ha en gynnsam inverkan på hämningarna inför
att skriva. Ordbehandlingsprogrammen ger fortlöpande korrigeringar vid stavfel vilket ger
effektivitet i rättningen, vilket gör att eleven slipper många frustrationer. För många elever med
läs- och skrivsvårigheter verkar det vara lättare att ta emot rättelser från datorn än från en
lärare. En dator reagerar inte känslosamt, blir inte ledsen och uppgiven som både föräldrar
och lärare kan bli. Den läs- och skrivsvaga eleven registrerar dessa negativa signaler från
omgivningen, vilket kan leda till känslomässiga hämningar som blockerar inlärningsprocessen
och ger en negativ självbild. Det är dock viktigt att eleven inte bara hänvisas till datorn, barn
behöver omväxling och mänsklig kontakt för att övervinna sina läs- och skrivsvårigheter
(Höien, 1991). Flickor anses mer uthålliga, därför når de något bättre resultat i läsning än
pojkar säger Stadler (1994).

1.3.23 KÖNSSKILLNADER

Könsfördelningen av dyslexi är ojämn. Det är tre till fyra gånger fler pojkar än flickor som
drabbas av dyslexi (Stadler, 1995). Gillberg och Ödman (1994) säger att det är dubbelt så
många pojkar som flickor som har dyslexi (Gillberg och Ödman,1994). Flickor anses vara
mer uthålliga, mer koncentrerade och mera emotionellt stabila än pojkar. Flickor når något
bättre resultat i läsning än pojkar under första skolåret vilket kan bero på tidigare utvecklad
mognad för läsinlärandet och förmågan att uppfatta likheter mellan figurer av bokstavs- och
sifferliknande typ (Stadler, 1994). Elever med DAMP/MBD har andra förutsättningar.

1.3.24 ELEVER MED DAMP/MBD

Elever med DAMP/MBD har ofta läs- och skrivsvårigheter, vilket jag inte kommer att gå
djupare in på. Dessa elevers läs- och skrivsvårigheter grundar sig i störd talutveckling,
perceptionsstörningar, ögonmotoriska störningar, bristande dominansutveckling , dålig
handmotorik och svag koncentrationsförmåga. Elever med DAMP/MBD bör utredas av
specialister. De kräver mer hjälp och stöd än de elever som har endast dyslexi (Stadler,
1994).

2. PRECISERADE FRÅGESTÄLLNINGAR

Av denna litteraturgenomgång framgår det att läs- och skrivsvårigheter i sig, men även att dess
konsekvenser utgör ett stort och komplext forskningsfält. I min undersökning har jag
begränsat mig till:
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1. Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi skolan, skolarbetet, fritiden,
stöd och framtidsfunderingar?

2.Vad gör och vad borde skolan göra för elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi?

3. METOD

3.1 METODBESKRIVNING

Först funderade jag ut min problemformulering, se 2. Valtet av arbetsområde var lätt för att
elever med läs- och skrivsvårigheter har alltid intresserat mig. Jag lånade en mängd litteratur
på Institutionen för tillämpad lärarkunskap och på Universitetsbiblioteket i Linköping. Ur
dessa böcker kunde jag endast utnyttja en liten del, för att litteraturen oftast behandlar hur läs-
och skrivsvårigheter uttrycker sig. Jag har utgått ifrån hur elever upplever skolan, skolarbetet,
fritiden med kamrater, framtidsfunderingar och konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter. Jag
arbetade med litteraturen innan jag skrev frågeställningarna till intervjuerna, för att få en grund
att stå på i mitt fortsatta arbete. Inriktningen på elevintervjuerna är hur eleverna själva upplever
och påverkas i skolan, skolarbetet, på fritiden med kamrater, framtidsfunderingar och
konsekvenser av deras läs- och skrivsvårigheterna. Lärarintervjuerna är inriktade på lärarnas,
skolans, syn på elever med läs- och skrivsvårigheter, hur de arbetar med dessa elever och vad
de skulle vilja göra för att underlätta för dessa elever. Inte hur man metodiskt bör arbeta med
elever som har läs- och skrivsvårigheter för att underlätta inlärningen. Litteraturen och
intervjuresultaten har jag diskuterat, se 5.1.1 och 5.1.2. Samstämmigheten mellan elever och
lärare  presenteras i en analys, se 5.1.3. Slutsats, se 6. och egna reflexioner, se 7.

När jag började min praktik på en högstadieskola, åk 7-9, i en medelstor stad i mellersta
Sverige, tog jag kontakt med specialläraren på den skolan. Hon var villig berätta för mig om
specialundervisningen, se frågeställningar bil.1 och  att hjälpa mig att välja ut sex stycken
lämpliga elever som jag sedan skulle intervjua, fem elever som har specialundervisning och en
elev som inte har specialundervisning. Jag  var närvarande när de fem eleverna hade
specialundervisning för att de skulle lära känna mig och få förtroende för mig, så att de skulle
våga öppna sig och berätta för mig utifrån frågeställningarna, se bil. 1. Kontakt togs med
rektor på skolan för att han skulle vara medveten om att jag arbetade med ett examensarbete
som handlar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Han godkände att jag gjorde elevintervjuer
på skolan. Varje elev som jag skulle intervjua fick ett brev med hem för att målsman skulle
skriva under och godkänna, se bil. 2. Tid för intervjun bestämde varje elev och jag
tillsammans. Kontakt tog jag även med de intervjuade elevernas SO- lärare, som var villiga att
berätta för mig, se frågeställningar  bil.1. Tid för intervjun bestämdes med varje lärare. Jag
valde att intervjua elever i åk 7-9 samt dessa elevers SO - lärare, för att jag själv går på en
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lärarutbildning med SO inriktning 4-9 och gjorde sex veckors praktik på högstadiet på den
skolan där undersökningen genomfördes. I den klass som jag gjorde min praktik fanns inga
elever med svåra läs- och skrivsvårigheter som jag kunde observera.

3.2 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE

Testpersoner: Två flickor åk 7 och 9, fyra pojkar åk 8 och 9 varav två har dokumenterad
dyslexi och de andra har läs- och skrivsvårigheter av varierande grad. En speciallärare och tre
SO- lärare.

När varje elev kom till intervjun, som ägde rum i en ledig specialundervisnings sal berättade
jag om syftet med samtalet och hur resultatet kommer att användas. Som inledning pratade vi
också om lite av varje för att sedan komma in på frågan, följdfrågor sköts in under samtalets
gång, se bil.1. Varje elev fick välja om intervjun skulle bandas eller att jag skulle anteckna
under samtalet, samtliga de intervjuade eleverna valde om jag skulle anteckna. Samtliga elever
var mycket positiva till vårt samtal.

Vid intervju av lärarna valde vi att sitta i personalrummet med lärare C, i klassrummet med
lärare A och B samt i arbetsrummet med specialläraren, detta utifrån varje lärares önskemål.
Varje lärare hade fått frågeställningarna tidigare så att de skulle kunna förbereda sig. Vi
diskuterade syftet med intervjun och frågeställningarna och sedan kom vi in på frågorna, se bil.
1, och läraren berättade. Det är inte säkert att jag skulle få samma svar av andra lärare,
ämnesinriktningen kan ha betydelse. Specialläraren berättade även lite om arbetet med
Wittingmetoden som hon och en elev med dyslexi arbetar utifrån. Wittingmetoden innebär en
ominlärning där eleven systematiskt lär sig på nytt korrespondensen mellan bokstäver /
stavelser och fonem, d.v.s ges möjligheter att upptäcka kopplingen mellan fonem och det
alfabetiska skriftspråket. Samtliga lärare valde att jag antecknade i stället för att spela in på
band. Samtliga lärare var positiva till min inriktning på examensarbetet och de vill gärna läsa
det.

4. RESULTAT

4.1 SAMMANSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV INTERVJUERNA

I mitt examensarbete skrev jag ner det som testpersonerna sagt som hade samband med
frågeställningarna och innehållet i mitt arbete. Vid redovisningen i mitt arbete använder jag
fingerade namn på eleverna Anna, Lisa, Johan, Emil, Erik och Kalle. Lärarna benämner jag
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med A, B, C och specialläraren. I min redovisning nedan har jag gjort egna formuleringar av
intervjusvaren, vilket medför att vissa svar återkommer med samma formulering. Resultatet
diskuterar jag sedan mot vad litteraturen säger och analyserar samstämmigheten mellan elever
och lärare.

4.1.1 FLICKOR MED LÄS-  OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Anna åk 7

Skolan: Anna  anser att grundskolan skolan är viktig för fortsatt utbildning. Att få bra betyg i
skolan är viktigt för att komma in på en gymnasieutbildning.

Skolarbetet: Anna får samma undervisning och samma arbetsuppgifter som de övriga i
klassen. Det bästa är när läraren berättar på lektionerna. Ann har ofta är svårt att förstå vad
hon läser i litteraturen i teoretiska ämnen och provfrågorna är svåra att förstå. Anna som är
verbal anser att muntliga prov vore bättre än skriftliga prov. Anna säger att hon ofta struntar i
att läsa texter, hon pratar gärna om annat med kamrater på lektionen i stället. Det är svårt att
koncentrera sig på att läsa svåra texter, hon läser dessutom inte texten ordentligt och förstår
därmed mindre, läser hon högt förstår hon mer av textens innehåll. Anna läser samtliga ämnen i
skolan. Hon tror att hon kommer att uppnå lägst betyget godkänt i samtliga ämnen om hon
ligger i. Anna säger att hon har svårt att koncentrera sig vid läsning. Anna pluggar c:a 30 min
till prov, hon säger sig ha svårt att komma ihåg längre avsnitt. Anna börjar sent på kvällarna
med att läsa läxor ofta läser hon dem inte alls. Hennes mamma förhör gärna läxorna men Anna
säger att det är sällan hon orkar med ett läxförhör, hon säger nej till den hjälp hon kan få
hemma. Anna anser att det beror på att det är så jobbigt i skolan. Anna säger att hon blir
”deppig” när hon ideligen får dåligt resultat på många prov, självkänslan sjunker men det är
bara att kämpa på. Anna som inte har specialundervisning anser att ha undervisning i mindre
grupper skull hjälpa henne att nå bättre resultat. Bild och träslöjd är de roligaste ämnena i
skolan, hon kommer att uppnå studiemålet lägst godkänt i dessa skolämnen. Anna tycker att
lektionerna är viktiga för att få bra betyg, hon skolkar aldrig. Anna har accepterat sin situation
och försöker göra sitt bästa.

Fritiden: Anna säger att skolloven är jobbiga, skolan ger trygghet i tillvaron. Anna har till stor
del samma kamrater i skolan som på fritiden. På fritiden åker hon roulerblades, hoppar
studsmatta och tränar aerobics tillsammans med sin kamrater. Hon anser att kamrater och
fritidsintressen är viktiga för att orka med skolan. Anna läser aldrig en bok men dock en
Bamse tidning i bland, hon ser mycket på TV.

Framtidsfunderingar: Anna säger att ett bra jobb är viktigt så att man inte börjar använda
droger. Anna anser att familj och barn är viktigt. Mannen ska vara ordentlig och snäll, hon har
krav på sin man. Anna anser att skolan och fortsatt utbildning är också är viktigt. Anna tror
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inte att hennes läs- och skrivsvårigheter kommer att hindra henne från att uppnå det hon vill i
livet, hon litar på att hon kan bli försäljare eller fotomodell genom sin mammas hjälp eller
genom kontakter. Learning by doing är hennes livsfilosofi. Anna vill gärna resa och jobba
utomlands.

Lisa åk 9

Skolan: Att få bra betyg i grundskolan är viktigt för att komma in på en gymnasieutbildning.

Skolarbetet: Lisa får samma undervisning och samma arbetsuppgifter som de övriga i
klassen. Det bästa är när läraren berättar på lektionerna, för det är svårt att förstå vad det står
i litteraturen i teoretiska ämnen och skriva är jobbigt. Lisa läser samtliga ämnen i skolan. Hon
tror att hon kommer att uppnå lägst betyget godkänt i samtliga ämnen om hon ligger i. Lisa
som har specialundervisning anser att det har underlättat och bidragit till att hon har utvecklats
snabbare, vilket hon anser är positivt. Lisa tycker att slöjd och hemkunskap är de roligaste
ämnena i skolan. Lisa jobbar mycket med skolarbete hemma, trots att hon är trött efter en
jobbig skoldag. Hon får hjälp hemma med läxförhör, vilket är ett gott stöd anser hon. Lisa
orkar ta nya tag när proven går dåligt, hon hoppas alltid på bättre resultat nästa gång. Hon
berörs inte av att klasskamrater når bättre resultat på proven.

Fritidsintressen: Lisa har till stor del samma kamrater i skolan som på fritiden, de går på
fester och disko tillsammans. Periodvis läser Lisa lättlästa kärleksromaner. Lisa ser mycket på
TV, hon hinner läsa textremsan.

Framtidsfunderingar: Lisa vill gärna bli frisör eller sångerska vilket hon tror att hon kan bli.
Familj och barn är dock viktigare än ett bra jobb, hemmafru bra. Lisa säger att en ordentlig
och snäll man är viktigt, hon har krav på sin man. Lisa säger att hennes läs- och
skrivsvårigheter inte kommer att hindra henne från att göra det hon vill i livet, hon har
accepterat situationen. Men om hon hade varit duktigare i skolan skulle det vara lättare att
uppnå sitt drömliv.

4.1.2 POJKAR MED LÄS-  OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Kalle åk 8

Skolan: Kalle  säger att grundskolan är viktig för att få bra betyg för att sedan komma in på
en gymnasieutbildning, han siktar på fordonsmekaniker utbildningen. Kalle anser dock att ett
jobb där man får betalt är viktigare än en gymnasieutbildning. Kalle har PRAO till stor del, han
läser endast basämnena, han är skoltrött. Det praktiska arbetet stärker självförtroendet säger
Kalle.
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Skolarbetet: Kalle arbetar med samma material och arbetsuppgifter som de övriga i klassen i
samtliga ämnen, men när han har PRAO arbetar han bara med svenska, matte och engelska.
Kalle gör bara proven i basämnena, han arbetar sig genom materialet i stället i de andra
ämnena. Kalle har inte ambition att uppnå godkänt i läsämnena. Det är svårt att förstå texten i
skolans litteratur säger han. Han tar längre tid på sig att läsa än den övriga klassen, han hinner
inte med. Kalle säger att han pratar med klasskamrater i stället för att läsa när texten är för
svår. Kalle tycker att det är lättare att förstå när läraren berättar än med eget arbete. Kalle
nöjer sig med att arbeta för godkänt i matte, engelska och svenska, vilket han tror sig kunna
uppnå med hjälp av specialundervisningen. Undervisning i liten grupp är positivt, där får han
den hjälp han behöver för att lättare kunna uppnå studiemålet lägst godkänt. Det är bara
positivt att gå från klassen till specialundervisning. Slöjd, idrott och musik är de roligaste
skolämnena och där uppnår han lägst betyget godkänt. Kalle läser inte läxor hemma eller
jobbar med det han inte hinner med i skolan. Han läser heller inte till prov. Skolan är så jobbig
så att han inte orkar med att läsa läxor och göra skolarbete hemma. Han får hjälp hemma med
skolarbetet om han vill ha det. Kalle säger att han skolkar från skolan när han inte orkar mer,
han behöver en paus.

Fritidsintressen: Kalle driver dock mest omkring på stan med kamrater på fritiden. Han har
till stor del samma kamrater på fritiden som i skolan. Kalle umgås oftast med kamrater som
har problem, är skoltrötta och skolkar från skolan. Kalle spelar boule i en förening där han har
andra kamrater. Kalle ser ganska mycket på TV, han hinner läsa texten. Det är jobbigt att läsa
böcker och förstå innehållet, han läser endast Kalle Anka som är lätt att förstå tack vare
bilderna. En stimulerande fritid är en förutsättning för att han ska orka med skolan.
Framtidsfunderingar: Kalle tror inte att hans läs- och skrivsvårigheter hämmar honom från
att uppnå målet med jobb i framtiden. Kalle vill bli bilmekaniker, och få ett stabilt liv, vilket han
tror att han kan få om han kämpar på i skolan. Jobb kommer före familj och barn.

Emil åk 9

Skolan: Emil säger att grundskolan är viktig för att få bra betyg för att sedan komma in på en
gymnasieutbildning. Individuellt program för att bygga på grundskolan är en förutsättning för
att han ska komma in på en gymnasieutbildning. Emil anser att det var ett misstag att han
uteslöt engelskan på mellanstadiet, han fick inte grunderna i engelska. Emil läser engelska i en
liten grupp på högstadiet men det fattas för mycket för att han ska kunna uppnå studiemålet
godkänt. Emil säger att det hade varit bättre om skolan hade upptäckt hans dyslexi tidigare än
åk 5. Då kunde han fått mer hjälp och stöd på ett tidigare stadium, så att han inte hade han
inte missat så mycket.

Skolarbetet: Emil läser samtliga ämnen i skolan och arbetar med samma material och
arbetsuppgifter som de övriga i klassen. Han arbetar hårt för att uppnå studiemålet lägst
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godkänt. Slöjd, idrott och musik är de roligaste skolämnena och där uppnår han lägst betyget
godkänt. Emil tror att han kommer att uppnå lägst godkänt i alla skolämnen. Emil tycker att de
har svårt att förstå texten i skolans litteratur. Han tar längre tid på sig att läsa än den övriga
klassen och hinner inte med. Emil säger att han gissar när han inte förstår texten, vilket gör att
det blir svårt att förstå sammanhanget. Det är lättare att förstå när läraren berättar än med eget
arbete. Emil får hjälp med att läsa provfrågorna ibland är specialläraren sekreterare. Han har
inte privat med muntliga prov, vet ej om det är bättre. Emil säger att han vill lägga av när han
inte når godkänt på prov. Emil säger att han kan behålla sitt goda självförtroende för att det
finns de utan läs- och skrivsvårigheter i klassen som når lägre resultat på prov än han, det
stärker att han inte är sämst. Emil säger att han får mycket hjälp av sin klasskamrater på
lektionerna, de känner till hans läs- och skrivsvårigheter och stöttar honom. Han använde inte
lättare litteratur än övriga klassen och inte heller ljudband. Emil säger att ljudband är tråkiga att
lyssna på, vilket gör att han får svårt att koncentrera sig. Emil som har specialundervisning i
svenska i en liten grupp är positivt, han får den hjälp han behöver för att lättare kunna uppnå
studiemålet lägst godkänt. Det är bara positivt att gå från klassen till specialundervisning. Emil
säger att de önskar specialundervisning i flera skolämnen för att lättare kunna uppnå
studiemålet lägst godkänt. Emil redovisar aldrig inför klassen, han lämnar in skriftligt i stället.
Han vill heller inte svara på frågor inför klassen, han har pratat med lärarna om detta, han litar
på dem. Några lärare accepterar inte hans önskemål, vilket gör att Emil mår dåligt och
skolkar. Emil läser inte läxor hemma eller jobbar med det de inte hinner med i skolan. Emil
säger att hans mamma läser för honom och skriver ner det viktigaste som han sedan pluggar
på till proven. Stöttning hemifrån är en förutsättning för att han ska klara godkänt på prov.
Skulle han läsa alla läxor och göra det han inte hinner med i skolan skulle han inte ha någon
fritid. Emil säger att han skulle få bra betyg om han inte hade läs- och skrivsvårigheter. Emil
säger att han skolkar från skolan när han inte orkar mer, han behöver en paus.

Fritidsintressen: Emil säger att en stimulerande fritid med innebandy är en förutsättning, då
glömmer han hur jobbig skolan är. Han har till stor del samma kamrater på fritiden som i
skolan. De kamrater han ofta umgås med har problem, är skoltrötta och skolkar från skolan.
Emil säger att han egentligen inte är av den naturen. Emil ser mycket på TV,  kombinationen
bild - text ger förståelse. Emil tycker att det är jobbigt att läsa böcker och förstå innehållet,
han läser endast Kalle Anka som är lätt att förstå tack vare bilderna.

Framtidsfunderingar: Emil anser att hans läs- och skrivsvårigheter hindrar honom från att nå
sitt mål som dataingenjör, man kommer alltid i sista hand. Att arbeta utomlands är svårt när
man inte kan engelska. Emil säger att han kan uppnå normalt socialt liv när han har kommit
förbi skolan. Vissa saker som att fylla i blanketter är svårt, be om hjälp är inte roligt. Jobb
kommer före familj och barn.

Erik åk 9
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Skolan: Erik anser att grundskolan är viktig för att få bra betyg, för att sedan komma in på en
gymnasieutbildning. Erik säger att individuellt program för att bygga på grundskolan är en
förutsättning för att han ska komma in på en gymnasieutbildning.

Skolarbetet: Erik läser samtliga ämnen i skolan och arbetar med samma material och
arbetsuppgifter som de övriga i klassen. Han arbetar hårt för att uppnå studiemålet lägst
godkänt. Specialundervisning i liten grupp är positivt, där får han den hjälp han behöver för att
lättare kunna uppnå studiemålet lägst godkänt. Erik säger att han önskar specialundervisning i
flera skolämnen. Det är bara positivt att gå från klassen till specialundervisning tycker han.
Slöjd, idrott och musik är de roligaste skolämnena och där uppnår han lägst betyget godkänt.
Erik som inte förväntar sig godkänt i läsämnena lägger inte ner så mycket energi på dessa
ämnen. Han tappar inte lusten till skolan när han får icke godkänt på prov, han har accepterat
sin situation. Erik säger att han har svårt att förstå texten i skolans litteratur. Han tar längre tid
på sig att läsa än den övriga klassen, han hinner inte med. Erik säger att han gissar när han inte
förstår texten, vilket gör att det blir svårt att förstå sammanhanget. Det är lättare att förstå när
läraren berättar än med eget arbete. Erik säger att han inte läser läxor hemma eller jobbar med
det han inte hinner med i skolan, han läser inte heller till prov. Erik tycker att skolan är så
jobbig så att han inte orkar med att läsa läxor och göra skolarbete hemma. Erik får hjälp med
att läsa provfrågorna men skriver provsvaren själv. Han önskar specialundervisning i fler
ämnen, för att lättare kunna uppnå godkänt i alla ämnen. Erik kan klockan dåligt.

Fritidsintressen: Erik säger att en stimulerande fritid är en förutsättning för att han ska orka
med skolan. Han har till stor del samma kamrater på fritiden som i skolan. Att spela och tävla i
boule är hans största intresse och där lyckas han bra. Erik umgås ofta med kamrater som har
problem, är skoltrötta och skolkar från skolan. Erik ser mycket på TV, han hinner läsa texten
på TV-rutan. Det är jobbigt att läsa böcker och förstå innehållet, han läser endast Kalle Anka
som är lätt att förstå tack vare bilderna.
Erik läser böcker i specialundervisningen vilket gör att han utvecklas språkligt och det är
lättare att förstå när man diskuterar innehållet i boken.

Framtidsfunderingar: Erik tror inte att hans läs- och skrivsvårigheter hämmar honom från att
uppnå målet med jobb. Erik vet inte vad han vill jobba med i framtiden. Jobb kommer före
familj och barn.

Johan åk 8

Skolan: Johan anser att grundskolan är viktig för att få bra betyg för att sedan komma in på
en gymnasieutbildning.

Skolarbetet: Johan läser samtliga ämnen i skolan och arbetar med samma material och
arbetsuppgifter som de övriga i klassen. Johan uppger att specialundervisning i liten grupp är
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positivt, han får den hjälp de behöver för att lättare kunna uppnå studiemålet lägst godkänt.
Johan önskar specialundervisning i fler ämnen. Det är bara positivt att gå från klassen till
specialundervisning. Slöjd, idrott och musik är de roligaste skolämnena och där uppnår han
lägst betyget godkänt. Johan säger att han tror att han kommer att uppnå lägst godkänt i alla
skolämnen. Johan säger att det är svårt att förstå texten i skolans litteratur. Han tar längre tid
på sig att läsa än den övriga klassen, han hinner inte med. Det är lättare att förstå när läraren
berättar än med eget arbete. Johan får ibland mindre avsnitt att läsa eller redovisa än övriga
klassen. Johan säger att när han uppnår godkänt på prov får han en kick, det stimulerar till att
fortsätta kämpa. Johan säger att han inte läser läxor hemma eller jobbar med det han inte
hinner med i skolan, han läser inte heller till prov. Skolan är så jobbig så att han inte orkar med
att läsa läxor och göra skolarbete hemma. Johan får hjälp hemma om han vill ha det.

Fritidsintressen: Johan säger att en stimulerande fritid är en förutsättning för att han ska orka
med skolan.  Johan satsar på att spela hockey på fritiden, kamraterna finns i hockey laget och
i skolan. Johan ser mycket på TV, han hinner läsa texten på TV-rutan men föredrar att lyssna i
stället för att läsa texten. Det är jobbigt att läsa böcker och förstå innehållet. Han läser endast
Kalle Anka som är lätt att förstå tack vare bilderna.

Framtidsfunderingar: Johan anser att hans läs- och skrivsvårigheter gör det svårare att få
det jobb som han vill ha, han vill hellre ha jobb än fortsätta studera. Jobb kommer före familj
och barn.

4.1.3 SPECIALLÄRAREN

I åk 7 görs ett test i ordförståelse som visar tydligt elevens behov. Vid större problem görs en
större test vid tre tillfällen som visar kunskapsnivån. Skolan eleven och föräldrarna inleder ett
samarbete utifrån utlåtandet. Tips om träning. Elev, föräldrar och specialläraren samarbetar.
Testnivån ligger till grund för förslag till specialundervisningen. Specialläraren arbetar
individuellt med eleven minst 1 gång per vecka. Specialläraren lägger upp ett träningsprogram
och samtalar med eleven. Efter sex månaders träning görs en ny test för att se om eleven har
utvecklats. Eleven tränar på läslistor tillsammans med föräldrarna hemma. Specialläraren rättar
dem varje vecka. Eleven börjar med den lättaste läsningen med tidtagning, fem min per dag,
stoppar vid fel. Detta brukar ge effekt på läsningen, eleven slutar gissa, tappar inte längre
ändelser eller kastar inte om bokstäver efter en tids träning. Det är inga problem med att få
föräldrarna att ställa upp på träningen. På specialundervisningen tränas korttidsminnet,
bokstavskombinationer och ordföljder.  Vid stavningsträning genom att gå igenom ett problem
i taget, vilket ger liten eller ingen effekt vid svåra skrivproblem. Svårast att komma till rätta
med är dubbelteckning. De har ofta svårt att överföra stavningsregler på ord. Specialläraren
läser böcker tillsammans med eleven, de läser varannan sida och pratar om vad det står.
Eleven läser även dessa böcker hemma tillsammans med föräldrarna. Eleverna arbetar med
band till läroböckerna om de själva vill. Datorprogrammet Lexia med individuellt
träningsprogram för dyslektiker används i specialundervisningen.
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Specialläraren har arbetat med Wittingmetoden tillsammans en elev. Enl. Wittingmetoden
består språket av två delar en symbolfunktion och en förståelse. Att sätta ihop symboler med
förståelse och tolka ger förståelse som ger grunden för läsning, ordförråd och språk för att
undvika mekanisk läsning. Detta är en omlärning för elever som har språket men inte
symbolfunktionen. Eleven sätter samman bokstäver 2 o 2 sedan 3 o 3  i ett mönster för att se
var eleven felar. Att sätta ihop betydelselösa bokstäver gör att eleven slutar gissa. Eleven
arbetar med rim, ramsor och grammatik för att utveckla språket utan att läsa och skriva. Det
underlättar om eleven inte läser text under den här tiden. Föräldrar läser läxorna högt, lärare
och kamrater antecknar på lektionerna. Fuska med att läsa kan bromsa utvecklingen.

Specialläraren arbetar även med mindre grupper i svenska och matte för att ge elever som har
läs- och skrivsvårigheter mer hjälp och stöd än de kan få i klassen. Detta för att dessa
eleverna ska få baskunskaperna och lättare kunna uppnå studiemålet lägst godkänt.

Det skolan borde göra är att anställa fler speciallärare så att alla elever som behöver kan få
hjälp, idag kommer vissa elever i kläm p.g.a. brist på resurser. Specialläraren önskar att man
skulle kunna ge stöd även i NO- och SO ämnen. En liten grupp med anpassad undervisning
med en kurs som ger godkänt. Specialläraren informerar samtliga lärare om hur man bäst kan
gå tillväga för att underlätta inlärningen för eleverna med läs- och skrivsvårigheter i klassen.

4.1.4 KLASSLÄRARE I SO-ÄMNEN

Lärare A

Lärare A  använder inte SO-lätt litteraturen i någon större utsträckning till elever med läs- och
skrivsvårigheter. Att berätta i klassen är viktigt, särskilt för de elever med läs och
skrivsvårigheter. Lärare A låter ofta eleven med läs- och skrivsvårigheter arbeta med text
utifrån sitt eget intresse. De tar mycket längre tid på sig vid läsning och vid arbetsuppgifter än
övriga klassen, de får därför ofta mindre uppgifter, för att de ska känna att de hinner med,
detta för att bibehålla självförtroendet och intresset för lusten att lära. Lärare A ger samma
prov till elever med läs- och skrivsvårigheter som till övriga klassen. Om möjlighet finns läser
läraren eller specialläraren provfrågorna för eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Ibland
finns specialläraren till hands även för att vara sekreterare. Det är viktigt att elever med läs-
och skrivsvårigheter får hjälp hemma med läxor och inläsning till prov, för att de ska känna att
de inte alltid uppnår sämst resultat. Lärare A anser att dessa elever  har nog med att orka med
lektionerna, varför lägga in specialundervisning i SO- och NO-ämnen också. Han anser inte
att det skulle underlätta, det är viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter vistas i klassen
och har samma arbetsuppgifter som övriga klassen för att de inte ska känna sig särbehandlade
och tappa självkänslan. Med hjälp och stöd kan ofta elever med läs och skrivsvårigheter
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uppnå studiemålet godkänt, vilket gör att den inte alltid behöver uppleva sig som att alltid vara
sämst. Lärare A anser inte att det är viktigt att använda datorer i undervisningen.

Lärare A säger att det är viktigt att läs- och skrivsvårigheter / dyslexi upptäcks tidigt, så att
resurser kan sättas in på ett tidigt stadium, innan eleven har missat för mycket baskunskaper.
Ju längre tid det tar innan svårigheterna upptäcks desto längre tid tar det för eleven att ta igen
det han har missat. Lärare A säger att han skulle önska att elever med läs- och
skrivsvårigheter / dyslexi skulle få gå i mindre klasser, som gör att de kan få mer hjälp och
stöd än de kan få i dagens stora klasser.

Lärare B

Lärare B säger att det finns lättlästa alternativ, SO-lätt, men de är ofta gamla och följer inte
alltid det övriga klassen arbetar med. Lärare B använder  inte  i någon större utsträckning SO-
lätt litteraturen. Inspelade band finns som hjälp till inläsningen men man kan inte sätta
likhetstecken mellan band och godkänt. Lärare B berättar mycket i klassen, särskilt för de
elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever tar mycket längre tid på sig vid läsning och
vid arbetsuppgifter än övriga klassen, de får därför ofta mindre uppgifter, för att de ska känna
att de hinner med, detta för att bibehålla självförtroendet och intresset för lärandet.  Elever
med läs- och skrivsvårigheter får samma prov  som till övriga klassen. Men ibland muntliga
prov för de som har svårt att läsa och skriva. Det är viktigt att elever med läs- och
skrivsvårigheter får hjälp hemma med läxor och inläsning till prov, för att de ska känna att de
inte alltid uppnår sämst resultat.

Det vore bra om läromedelsförfattare skriver mer spännande och roligare läromedel som är
anpassade för kursen och efter elevernas behov. Lärare B önskar fler datorer som kan
användas av elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärare B säger att önskvärt vore att elever
med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi skull få gå i mindre klasser eller få mer
specialundervisning, som gör att de kan få mer hjälp och stöd än de kan få i dagens stora
klasser.

Lärare C

Lärare C använder inte SO-lätt litteraturen men han har  köpt in och använder sig av figurativa
kartböcker för barn i geografi, vilket var en positiv upplevelse för elever med läs- och
skrivsvårigheter, äntligen förstod de. Lärare C arbetar mycket med bilder och text till bilder
och studieteknik för att dessa elever ska få de viktigaste baskunskaperna. Han gör frågor till
texten i den ordinarie läroboken, för att eleven ska ta sig igenom texten, annars struntar eleven
i att läsa, textmassan minskas även ner. Lärare C säger att elever med läs- och
skrivsvårigheter tar mycket längre tid på sig vid läsning och vid arbetsuppgifter än övriga
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klassen, de får därför ofta mindre uppgifter, för att de ska känna att de hinner med, detta för
att bibehålla självförtroendet och intresset för lärandet.  Lärare C har eleven i sin klass som
arbetar utifrån Wittingmetoden, vilket gör att han inte ska läsa och skriva. Men det fungerar
inte att arbeta på det sättet om eleven går i en vanlig klass. Lärare C berättar mycket i
klassen, särskilt för de elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärare C ger samma prov till
elever med läs- och skrivsvårigheter som till övriga klassen. De elever som inte når godkänt
på proven får göra om det ev. med litteraturens hjälp. Det är viktigt att elever med läs- och
skrivsvårigheter får hjälp hemma med läxor och inläsning till prov, för att de ska känna att de
inte alltid uppnår sämst resultat.

Lärare C säger att han tror på bättre utveckling och förståelse hos elever med läs- och
skrivsvårigheter om skolan inriktar sig på svenska och med inslag av SO som litteratur, matte
och till viss del PRAO för att dessa elever ska orka med skolan. PRAO skulle kunna leda till
att eleven kan fortsätta som lärling efter avslutad grundskola. Det är viktigt att lägga ribban på
rätt nivå för dessa elever, de måste få kämpa, skolarbetet får inte vara för lätt men inte
oöverstigligt, så att de tappar lusten till inlärning säger
lärare C. Han säger också att det är viktigt att skapa en god relation mellan dessa elever och
lärare så att eleverna känner att de är accepterade och känner sig trygga. Lärare C tycker inte
det är viktigt med fler datorer i skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorer
skapar passivitet och stimulerar inte skrivandet. Lärare C säger att de skulle önska att elever
med läs- och skrivsvårigheter skull få gå i mindre klasser, som gör att de kan få mer hjälp och
stöd än de kan få i dagens stora klasser.

5. DISKUSSION

5.1 JÄMFÖRELSER I DISKUSSIONEN

I diskussionen har jag jämfört vad litteraturen säger med vad  elevstudierna och lärarstudierna
säger. Jag har även analyserat samstämmigheten mellan vad eleverna säger och vad lärarna
säger.

5.1.1 LITTERATUREN OCH ELEVINTERVJUERNA

Litteraturen säger att ständiga misslyckanden i skolan leder till dålig självkänsla. Jag anser
dock att de elever som jag har intervjuat fortfarande har stark självkänsla. Vilket jag anser
beror på skolans attityd. Man försöker förmedla till alla elever att alla inte är bra på allt. Detta
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har gjort att eleverna accepterar varandras svagheter. De elever som jag har intervjuat är
duktiga i de praktiska skolämnena. De anser att specialundervisning i svenska har hjälpt dem
att lättare uppnå studiemålet godkänt även i de andra teoretiska skolämnena. De intervjuade
eleverna är inte alltid sämst på prov i klassen. Läs- och skrivsvårigheter innebär inte svag
begåvning. Ingen av eleverna känner det ”skämsigt” att gå till specialläraren, vilket en del av
litteraturen ofta antyder. Samtliga av de intervjuade eleverna ser mycket positivt på den hjälp
de kan få hos specialläraren. De flesta önskar specialundervisning i fler ämnen än svenska och
matte för att lättare kunna uppnå studiemålet godkänt. Specialundervisningen har bidragit till
att dessa elever har kunnat bibehålla sin självkänsla.

Det är viktigt att lägga ribban på rätt nivå i undervisningen (Lundgren och Ohlis, 1995). Några
av eleverna får en mindre kurs med det viktigaste, samt att när de arbetar med eget arbete får
de ofta välja utifrån eget intresse och får en mindre uppgift än den övriga klassen. Läraren
sätter upp realistiska mål så att de ska orka med sina studier. Eleverna som jag har intervjuat
uppfattar inte att de får andra eller mindre arbetsuppgifter än den övriga klassen. Kalle arbetar
sig igenom materialet i stället för att ha prov, vilket han har accepterat.

Pedagogiska skrifter 265 (1983) säger att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta isolerar
sig från andra, vilket jag inte har upplevt med de elever som jag har intervjuat. De har
kamrater i skolan och på fritiden. Att vara tillsammans med kamrater på fritiden är viktigt, för
att de ska orka med skolan säger de intervjuade eleverna. Ericsson (1996) säger att det är
vanligt att elever som tycker att skolarbetet är jobbigt skolkar från skolan. Två av de elever
som jag har intervjuat tillämpar skolkmetoden för att få en paus, när de tycker att det är för
jobbigt i skolan. Elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi undviker läsning (Höien, 1991),
vilket också de elever gör som jag har intervjuat. Det är jobbigt att läsa och förstå innehållet,
vilket gör att de inte orkar ta sig igenom längre texter. I och med att texterna är svåra att förstå
ger de inte mycket utbyte. De pratar ofta med klasskamrater på lektionen i stället för att läsa.
Eftersom det är så jobbigt i skolan orkar flera av de intervjuade eleverna  inte att läsa läxor
eller arbeta hemma med det som de inte hinner med i skolan. Några av de intervjuade
eleverna läser till prov.

Elever med läs- och skrivsvårigheter har bara en väg till inlärning d.v.s. genom lyssnande
(Persson, 1994). De intervjuade eleverna säger att det är bra med lärare som berättar, det gör
att det är lättare att förstå innehållet i texter och få sammanhang i det man läser. Stadler
(1994) säger att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta gissar sig igenom texten. De elever
som jag har intervjuat säger att de ofta gissar sig genom texten och därmed försämras
förståelsen. Dessa elever läser också långsamt och det gör att förståelsen försämras
ytterligare. Elever  känner att det är ”skämsigt” att gå till specialundervisningen (Zetterqvist
Nelson, 1998). De elever som jag har intervjuat säger att det är bara positivt att gå till
specialläraren, där får man stöd och hjälp så att man har större möjligheter att uppnå
studiemålet lägst godkänt. De flesta önskar specialundervisning i flera ämnen än de har
möjlighet att få.
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Koncentrationssvårigheter och dåligt självförtroende gör att prestationerna inte blir så bra som
de borde (Lindell och Lindell, 1996). Jag anser att koncentrationssvårigheter vilket också har
framkommit i intervjuerna beror på att litteraturen och arbetsuppgifterna är för svåra för elever
med läs- och skrivsvårigheter, därför orkar de inte engagera sig. Vilket leder till att de får
svårt att koncentrera sig och pratar bort lektionstiden i stället för att arbeta. Det är inte säkert
att koncentrationssvårigheter beror läs- och skrivsvårigheter, orsaken kan också vara ex. en
orolig social situation och miljöfaktorer. Det är vanligt att elever som känner utanförskap blir
aggressiva, frustrerade eller deprimerade (Ericsson, 1996). Detta har jag inte upplevt med de
elever som jag har intervjuat, de har kamrater i skolan och känner sig accepterade. Dessa
elever har ingen tendens till aggression, möjligen att de blir okoncentrerade, pratiga och går
omkring i klassrummet när de tycker att skolarbetet är för jobbigt. Det är viktigt att skolan
skapar förståelse och god kontakt med föräldrarna, så att eleverna får det stöd och förståelse
som de behöver, vilket de elever som jag har intervjuat får. Lindell och Lindell (1996) säger
att föräldrarna ofta tar på sig skulden för skolproblemen vilket man måste förhindra genom en
positiv syn på undervisningen, samtidigt som man måste medvetandegöra misstag och brister.

Ständiga misslyckanden, dålig aktivitet på fritiden är största hindren för inlärning (Pedagogiska
skrifter 265, 1983). De intervjuade eleverna säger att ständiga misslyckanden och upplevelser
av att skolan är jobbig sänker lusten till inlärning, men att stimulerande fritidsintressen gör att
de orkar med skolarbetet. Hade dessa elever inte sina fritidsintressen och kamrater på fritiden
skulle de lyckas ännu sämre i skolan. De intervjuade eleverna upplever sig inte som ”dumma”
som Pedagogiska skrifter 265 (1983) säger. Det finns elever i klassen som lyckas sämre trots
att de inte har läs- och skrivsvårigheter. Lärare och skolkamrater har en accepterande hållning
till elever med läs- och skrivsvårigheter som gör att de har kunnat bibehålla sin självkänsla.
Lundgren och Ohlis (1995) säger att det som kan vara oviktigt för läraren kan vara smärtsamt
för en elev. Att en lärare inte respekterar att en elev inte vill svara på frågor på lektionerna
inför klassen, kan göra att eleven känner motstånd och obehag inför att delta i den
undervisningen och skolkar.

När elever förväntas misslyckas gör de det också (Bernstein, 1994). De intervjuade eleverna
säger att de får mycket hjälp och stöd i skolan så att de inte ska förväntas misslyckas.
Besvärliga förhållanden i skolan kan uppvägas av uppmuntran hemifrån samt positiva
upplevelser på fritiden.

Datorer, talböcker och banspelare bör användas i undervisningen för att underlätta för elever
med läs- och skrivsvårigheter (Lindell och Lindell, 1996). De intervjuade eleverna säger att
inspelade band är tråkiga att lyssna på. Att använda sig av bandspelare i stället för att skriva
har de inte prövat men de är tveksamma till det. Två av de tre intervjuade lärarna tycker inte
att datorer är viktigt för dessa elever. De elever som jag har intervjuat använder inte datorer i
skolarbetet. Två av dem använder datorer i specialundervisningen för att träna stavning,
ordkombinationer och meningsbyggnad.
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Flickor med läs- och skrivsvårigheter gifter sig tidigt och har låga krav på sin man (Persson,
1994). Men de flickor som jag har intervjuat säger att de har krav på den man de ska leva
tillsammans med. En av flickorna blir gärna hemmafru med många barn, medan den andra
flickan har som mål att bli försäljare eller fotomodell, familj och barn kommer i andra hand.

Kriminalitet inte är ovanligt bland elever med läs- och skrivsvårigheter (Gillberg och Ödman,
1994). Tre av pojkarna säger att de umgås med kamrater som har problem, skolkar och är
skoltrötta, en av pojkarna säger att han inte är som dem. Men detta är inte säkert att det
beror på deras läs- och skrivsvårigheter, det kan lika gärna bero på andra saker i den sociala
situationen.

När en blankett ska fyllas i kan det skapa problem (Gillberg och Ödman, 1994). En av
eleverna som jag har intervjuat vill inte fråga om hjälp, han försöker få ta hem blanketten för
att fylla i den i lugn och ro. Han undviker att fråga utomstående om hjälp.
Stadler (1994) och Gillberg och Ödman (1994) säger att det är fler pojkar än flickor som har
läs- och skrivsvårigheter, vilket jag också har sett i den undersökta skolan.

”Alla kanske inte vill lära sig att läsa och skriva och det måste respekteras” (Persson, 1994).
Detta tankesätt ifrågasätter jag. I vårt industriella samhälle är det viktigt att alla blir motiverade
så att de lär sig läsa och skriva i den utsträckning som är möjligt att uppnå. För att få bästa
möjliga förutsättningar till ett gott socialt liv utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar.
Dagens samhälle förutsätter att alla kan läsa och skriva.

5.1.2 LITTERATUREN OCH LÄRARINTERVJUERNA

Litteraturen säger att det är viktigt att elever med läs och skrivsvårigheter bibehåller sitt
självförtroende. Lärare C säger att det är viktigt att skapa en god och accepterande relation
till dessa elever, för att de ska känna sig trygga och accepterade så att inte självförtroendet
körs i botten. Lärarna måste ta vara på det som eleven är duktig på och utveckla detta, gärna
så att omgivningen ser för att stärka elevens självkänsla.

Det är viktigt att man i skolan hittar arbetssätt och metoder efter den enskilde elevens behov,
förutsättningar, erfarenheter och förmåga (Lindell och  Lindell, 1996). Samtliga intervjuade
lärare använder metoder och arbetssätt som underlättar för elever med läs- och
skrivsvårigheter såsom att de berättar mycket i klassen för att skapa förståelse av de ofta
svåra texterna och att dessa elever ofta får arbeta utifrån sina egna intressen. De anser att det
är viktigt att utgå från elevens förmåga och intresse så att den inte tappar lusten till lärandet.
Elever med läs- och skrivsvårigheter tar längre tid på sig när de läser och skriver (Höien,
1991). Samtliga av de intervjuade lärarna minskar ner textmassan och arbetsuppgifterna så att
dessa elever ska få de viktigaste kunskaperna, men också för att de ska känna att de hinner



35

med och därmed kunna behålla självkänslan. Lindell och Lindell (1996) säger att det är viktigt
att lägga ribban på rätt nivå i undervisningen, så att elever med läs- och skrivsvårigheter kan
känna att de får framgång och lyckas. Nivåbaserad undervisning gör att alla elever kan känna
att de lyckas utifrån sin förmåga och förutsättningar. Samtliga av de intervjuade lärarna säger
att p.g.a knappa resurser i skolan kan de inte ge eleven så mycket stöd och hjälp de skulle
vilja, för att underlätta för eleven att uppnå studiemålet lägst godkänt. Lindell och Lindell (
1996) säger att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få extra stöd så att de ska kunna
uppnå studiemålet lägst godkänt. Specialundervisningen är till stort stöd för dessa elever så att
de lättare ska kunna uppnå studiemålet. Höien (1991) säger att elever med läs- och
skrivsvårigheter har svårt att koncentrera sig på texters innehåll. Lärare C använder sig därför
av frågeställningar som eleven ska finna svar på i texten.

Elever med läs- och skrivsvårigheter blir ofta okoncentrerade och störande (Wellros och
Wellros, 1995). Samtliga av de intervjuade lärarna anser inte att dessa elever är särskilt
störande snarare passiva, drömmande möjligen pratiga p.g.a att det känns jobbigt att läsa och
skriva.

Användandet av datorer stimulerar inlärningen (Höien, 1991). Vilket de lärare som jag har
intervjuat inte håller med om. En av de intervjuade lärarna anser att datorer i undervisningen
skapar passivitet och för lite skrivträning. Inlärning kräver mänsklig kontakt, diskussion och
positiv respons, vilket inte en dator kan ge. En av lärarna önskar tillgång till fler datorer i
skolan framför allt för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Det är viktigt att specialläraren arbetar utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar
och förmåga (Lindell och Lindell, 1996).  I den lilla gruppen som specialläraren arbetar med
har hon möjlighet att ge varje elev hjälp och stöd utifrån elevens behov och förutsättningar.
För att underlätta inlärningen så att eleven ska kunna uppnå studiemålet lägst godkänt.
Specialundervisning i svenska skräddarsys utifrån den enskilde elevens behov och
förutsättningar.

5.1.3 ANALYS AV SAMSTÄMMIGHET MELLAN ELEVER OCH LÄRARE

Eleverna upplever det som att de får samma undervisning och arbetsuppgifter som övriga
klassen. Lärarna ger ofta mindre uppgifter och minskar ner textmassan till elever med läs- och
skrivsvårigheter, vilket endast en av de intervjuade eleverna uppfattar p.g.a nivåbaserad
undervisning i klassen. Både lärare och elever önskar att det skulle finnas mer resurser till stöd
och hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter för att underlätta inlärningen, gärna mindre
grupper. Lärarna använder inte talband till dessa elever, vilket inte eleverna saknar. Lärarna
försöker att ge elever med läs- och skrivsvårigheter det stöd och hjälp de behöver för att
lättare uppnå studiemålet lägst godkänt. Eleverna tror sig uppnå studiemålet lägst godkänt,
vilket lärarna inte kan uttala sig om. Berättande i  klassen underlättar inlärningen säger både de
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intervjuade lärarna och eleverna. Lärarna säger att det är viktigt att lägga ribban på rätt nivå så
att eleverna känner att de lyckas och inte tappar självförtroendet. Eleverna säger att är texten
som ska läsas för svår orkar de inte, utan pratar bort lektionen i stället. Lärarna håller med om
detta. Självförtroendet har de elever som jag har intervjuat lyckats behålla, tack vare att de
känner sig accepterade och för att de känner att de lyckas och inte alltid är sämst på prov.
Det är viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter får hjälp hemma med läxor och inläsning
till prov säger två av lärarna. Samtliga av de intervjuade eleverna får hjälp hemma med
skolarbetet om de vill ha det. En av lärarna och en av eleverna uppger att det är viktigt att
skapa förtroende mellan lärare och elever, så att eleverna känner sig trygga.

6. SLUTSATS

Sammanfattningsvis har den här undersökningen visat att de elever med läs- och
skrivsvårigheter som ingick i min undersökning inte påverkas negativt i den utsträckning som
litteraturen ofta gör gällande. De intervjuade eleverna anser att grundskolan är viktig för att
kunna komma in på en gymnasieutbildning och för att i förlängningen kunna få ett arbete.
Skolarbetet känns ofta jobbigt, men de kämpar på så gott de kan. De får stöd i form av
nivåbaserad undervisning, specialundervisning i skolan och föräldrarna ställer upp med
läxförhör. Eleverna har en stimulerande fritid med kamrater, vilket de anser är en förutsättning
för att orka med skolarbetet. Endast en av eleverna anser att hans läs- och skrivsvårigheter
hindrar honom från att nå dit han vill i livet. Självförtroendet tycks de intervjuade eleverna
kunnat behålla tack vare att skolan och lärarna, anpassar undervisningen efter varje elevs
behov och förutsättningar.

7. REFLEXION

Under mitt arbete med examensarbetet har jag reflekterat över viss saker. De flesta av de
intervjuade eleverna med läs- och skrivsvårigheter tror sig kunna uppnå studiemålet lägst
godkänt i samtliga skolämnen. Vad jag förstår kommer inte alla av dessa elever uppnå
studiemålet godkänt. Ger lärarna eleverna falska förhoppningar för att de ska kämpa på? Vad
händer om lärarna är realistiska och talar om för eleverna hur det verkligen förhåller sig och att
risken är stor att de kommer att bli underkända i vissa ämnen? Lägger eleverna av då och
tappar självkänslan? Känner de att det är ingen idé att jag anstränger mig i skolan. Jag anser
att det är viktigt att varje elev får minst baskunskaperna med sig från skolan, men också
klargöra att han/hon löper risken att inte få betyget godkänt. Skolan, föräldrarna och eleven
bör diskutera om vad som ska göras för att nå upp till det uppsatta målet godkänt, att agera
på tidigt stadium är viktigt. Föräldrarna är i de flesta fall villiga att hjälpa till, om de vet hur det
verkligen förhåller sig. Föräldrarnas stöd är även viktigt för läraren som befinner sig i en svår
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situation. Det är ju inte meningen att lärarna ska ge eleverna falska förhoppningar och att
chocken kommer i samband med betygen i åk 9. Många lärare kanske försöker anpassa
innehållet i olika ämnen, som gör att de kan ge eleven betyget godkänt, fast han/hon i en del
fall inte borde ha det. Är det rättvist mot de andra eleverna i skolan? Får de eleverna
godkända betyg fast de inte borde ha det och i och med det kommer in på en
gymnasieutbildning, klarar kanske han/hon inte av studierna. Numera finns ju det individuella
gymnasieprogrammet för elever som måste läsa upp sina betyg. Är det verkligen rättvist att
låta elever med läs- och skrivsvårigheter som redan är skoltrötta  gå ytterligare ett år i skolan.
Ett alternativ vore en lärlingsplats efter grundskolan anser jag. Där eleven får utbildning i ett
praktiskt yrke, som sedan leder till anställning. Elever med läs- och skrivsvårigheter är ofta
duktiga praktiskt, de har bara svårt med att läsa och skriva.



38

8. KÄLLFÖRTECKNING

8.1 LITTERATUR

Bernstein, D & A.C-S. Psychology. (1994). Boston: Hunghton Mifflin Company.

Lindell, CG & Lindell, S. Dyslexi, problem och möjligheter. ( 1996). Stockholm:
Utbildningsförlaget Brevskolan.

Ericsson, B. Utredning av läs- och skrivsvårigheter. (1996). Lund: Studentlitteratur.

Gillberg, C & Ödman, M. Dyslexi, vad är det? (1994). Stockholm: Bokförlaget Natur och
kultur.

Höien, T & Lundberg, I. Dyslexi. (1991). Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur.

Lundgren, T. På spaning  efter ordblindheten. (1996). Stockholm: T. Lundgren och
Carlsson Bokförlag.

Lundgren, T & Ohlis, K. Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och
skrivsvårigheter. (1995). Stockholm: Lundgren & Ohlis och Bokhandeln AD HOC.

Pedagogiska skrifter nr. 265.  Varför specialundervisning. (1983). Stockholm: Sveriges
lärarförbund.

Persson. U-B. Reading for understanding. (1994). Linköping: LJ foto & Montage/samhall,
Klintland, Linköping.

Stadler, E. Dyslexi. En introduktion. (1994). Lund: E. Stadler och studentlitteratur.

Wellros, S. & Wellros, M. En kamp om kunskap. ( 1995). Malmö: M. Wellros och
Gleerups förlag.

Zetterqvist Nelsson, K. Barn o dyslexi. (1998). Tema kommunikation, Linköpings
Universitet.



39

8.2 INTERVJUADE PERSONER

Två flickor åk 7 och 9, fingerade namn Anna och Lisa.

Fyra pojkar åk 8 och 9, fingerade namn Johan, Emil, Erik och Kalle.

En speciallärare.

Tre SO lärare, fingerade med A, B och C.
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Bilaga 1.

9. BILAGOR

9.1 FRÅGESTÄLLNINGAR TILL ELEVER MED LÄS- OCH
SKRIVSVÅRIGHETER / DYSLEXI

1.  Vad är det för saker som är viktigt för dig i dag och vad vill du ha ut av livet?

Avseende - skola
                - skolarbetet

- fritiden och kamrater
- stöd från familjen
- framtidsfunderingar och konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter

9.2 FRÅGESTÄLLNINGAR TILL SPECIALLÄRAREN OCH
KLASSLÄRARNA.

1. Vad gör skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi?

2. Vad borde skolan göra för elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi?
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Bilaga 2.
 

                    
Till målsman

Jag Britt-Mari Kvick är lärarstuderande med inriktning SO 4-9. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete,
som handlar om hur elever med läs- och skrivsvårigheter har det i skolan. Jag frågar därför Er om jag får
möjlighet att intervjua Er son/dotter i undersökningen. Det kommer att förekomma en enda fråga som är
följande: Vad är det för saker som är viktiga för dig idag och vad vill du ha ut av livet? Alla uppgifter
kommer att behandlas med försiktighet, inga namn kommer att nämnas i mitt examensarbete. Rektorn på
skolan står bakom mig i projektet. Har Ni några frågor angående undersökningen eller om Ni önskar ett
exemplar av examensarbetet kontakta mig på tel: 0142-407 07. Svar på tillåtelsen att göra en intervju ska
lämnas senast 99-04-02.

Med vänliga hälsningar

Britt-Mari Kvick

Jag har tagit del av ovanstående
och ger min tillåtelse till intervjun.

Målsmans underskrift


