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Bakgrund

Min familj har en familjehemsplacerad pojke med stora läs- och skrivsvårigheter
boende hos oss. Då vi på olika sätt har försökt hjälpa honom och sett hur
komplext problemet är, har mitt intresse för dessa svårigheter väckts. Jag har sett
hur läs- och skrivsvårigheterna påverkar inte bara skolarbetet utan hela hans
sociala liv.
Att det påverkar hela ens liv, har jag också genom föreläsningar, media och
litteratur blivit påmind om.

Under den senare delen av min utbildning till lärare har jag känt att jag skulle
behöva mer kunskap inom detta område och att de temakurser jag valt har fyllt
på förrådet, men inte tillräckligt.

Jag har också under den tid jag vikarierat som lärare och under mina
praktikperioder upplevt att läs- och skrivsvårigheter är ett problem i varierande
omfattning för väldigt många elever. Då skolans neddragningar minskat
tillgången på specialresurser uppfattar jag att klassläraren i stor omfattning själv
måste arbeta med dessa svårigheter. Jag tror också att kunskaper inom detta
område kommer alla elever till del och att jag har nytta av kunskaperna i mitt
dagliga arbete som lärare. I styrdokumenten för skolans arbete finns dessutom
tydligt angivet skolans skyldigheter inom detta område. Skollagen (kap. 1, §2)
säger att hänsyn ska tas till elever med särskilda behov och att särskilt stöd ska
ges. I läroplanen (LPO –94) står att skolan har ett särskilt ansvar för de elever
som av olika anledningar har svårigheter att nå målet och att undervisningen ska
individualiseras. Enligt kursplanen är det viktigt att uppmärksamma om en elev i
vissa skeenden behöver mer hjälp för att gå framåt. Jag har därför tagit tillfället i
akt att genom mitt examensarbete skaffa mig djupare kunskaper om läs- och
skrivsvårigheter och hur man kan åtgärda/minska dessa. Detta för att i största
möjligaste mån hjälpa elever med dessa svårigheter att minska både
svårigheterna och konsekvenserna av dem.
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Syfte

Mina egna erfarenheter tillsammans med vad lärare berättat och det jag läst, gör
att jag vill ta tillfället i akt, att genom mitt examensarbete öka mina kunskaper
om läs- och skrivsvårigheter för att så långt som möjligt kunna möta dessa
elevers behov.
Genom arbetet vill jag sammanfatta vad läs- och skrivsvårigheter innebär och
vad man kan göra för att minska problemen.
Jag vill också undersöka om det finns ett samband mellan att vara en svag läsare
och låg självvärdering.
Om det finns ett sådant samband vill jag också se efter vad skolan kan göra för
att öka självvärderingen hos dessa elever.

Problemformulering

Det jag vill ta reda på är:
• Vad innebär läs- och skrivsvårigheter?
• Finns det något samband mellan en elevs läs- och skrivsvårigheter och

elevens självvärdering?
• Om det finns ett samband – vad kan skolan göra?
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Metodgenomgång

För att ta reda på vad läs- och skrivsvårigheter innebär och vad skolan kan göra
för att underlätta för elever med dessa svårigheter,  har jag läst både
facklitteratur och skönlitteratur. Det var betydligt lättare att hitta facklitteratur
om dyslexi än om läs- och skrivsvårigheter. Skönlitteraturen var ett komplement
till facklitteraturen i det att den beskrev hur det känns att ha läs- och
skrivsvårigheter. Om hur dumförklarad en person känner sig när han/hon inte
kan läsa - utan att vara det. Val av litteratur har jag gjort med hjälp av min
handledare, biblioteksbesök och litteraturlistor i temakurser på ITL våren –99.

För att undersöka om det finns något samband mellan en elevs läs- och
skrivsvårigheter och elevens självvärdering har jag intervjuat elva elever i år 5.
Som stöd i min undersökning och redovisningen av den, har jag använt mig av R
Patel & U Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik, 1987.
Antal elever att intervjua har jag diskuterat fram tillsammans med min
handledare. Min intervjuform är i ganska hög grad standardiserad, då alla elever
fått samma frågor i ungefär samma ordning. Jag har ju velat kunna jämföra
elevernas svar med varandra. Däremot har intervjuerna varit ganska
ostrukturerade då svarsutrymmet för eleverna varit stort. På de flesta frågorna
har eleverna kunna svara fritt utan några svarsalternativ att välja mellan. Genom
att intervjua eleverna ville jag få fram en avspänd samtalssituation. Samtalen
spelades in på kassettband för att eleverna inte skulle bli störda av att jag
antecknade under tiden vi samtalade. Jag har valt att intervjua elever i en klass
där jag också har gjort praktik. Detta för att kunna lära känna eleverna något
innan jag intervjuade dem. Jag tror att det kändes mer avspänt för eleverna
genom att vi kände varandra lite grann. Intervjuerna är gjorda på en skola med
femton klasser i år 4-9 i ett mellansvenskt samhälle. Val av elever är gjort
tillsammans med klassläraren. Fem goda läsare (tre flickor och två pojkar) och
sex svaga läsare (två flickor och fyra pojkar) valdes ut. Jag har alltså intervjuat
fem flickor och sex pojkar.

De goda respektive svaga läsarna valdes  ut tillsammans med klassläraren. En
god läsare skulle kunna läsa en lätt barnbok med god förståelse.

Jag informerade hela klassen om att jag ville intervjua några av dem angående
deras skolsituation. Alla var mycket positiva och ville vara med. Jag diskuterade
också med klassläraren om jag skulle informera föräldrarna om min
undersökning med hon ansåg inte att det behövdes så eleverna fick själva berätta
att de blivit intervjuade.

Under det att klassen hade tyst läsning i sina bänkböcker tog jag ut en elev i
taget till ett rum där vi kunde sitta ostört. Endast en elev tyckte först att
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bandspelaren var lite obehaglig. Först berättade jag allmänt vad jag skulle fråga
om. Sedan genomfördes intervjun som ett samtal. Varje intervju tog cirka 15-20
minuter.

Frågorna jag använde mig av kan delas upp i tre avdelningar. Jag använde mig
av vad Patel & Tebelius kallar ”tratt-teknik” (1987, s 107). Första avdelningen
gällde elevens allmänna trivsel i skolan och elevens relation till kompisar. Den
andra avdelningen tog upp frågor gällande elevens syn på skolarbetet, både hur
de själva ansåg sig prestera och hur de trodde att andra såg på deras prestationer.
Sista delen av frågorna handlade om läsning. Hur elevens själv såg på sin
läsning, hur de trodde att andra tyckte om deras läsning, hur mycket de läste
hemma och vad de läste, om det är viktigt att kunna läsa och varför. Sist fick de
som ville blir bättre läsare komma med förslag på sätt att förbättra sin läsning.

Jag kommer i texten att använda mig både av benämningen dyslexi och läs- och
skrivsvårigheter, då litteraturen jag läst växlar mellan dessa. I läs- och
skrivsvårigheter inbegriper jag begreppet dyslexi. Jag beskriver i texten
kännetecken, symtom och åtgärder för svårartade läs- och skrivsvårigheter.  Allt
detta finns naturligtvis i alla varianter och då även för elever med måttliga läs-
och skrivsvårigheter.

Jag kommer även att använda mig omväxlande av benämningen självvärdering
och självförtroende. Att jag inte konsekvent använder mig av det ena eller andra
är av samma orsak som ovan; litteraturen jag läst växlar mellan dessa.  Jag gör
alltså ingen åtskillnad i betydelse mellan självvärdering och självförtroende.

Jag redovisar undersökningen i diagram och i en löpande text med en
sammanfattning av varje avdelning.
Först beskriver jag i diagram och löpande text vad eleverna svarat och sedan
försöker jag jämföra min sammanställning av elevernas svar med vad
litteraturen jag läst beskrivit.
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Litteraturgenomgång

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Definition
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi finns i många olika stadier och kombinationer.
Dyslexi är den internationella benämningen på svårartade och långvariga läs-
och skrivsvårigheter.
Den som har dyslexi har till synes oförklarliga svårigheter med skriftspråket,
d.v.s. att göra en koppling mellan det talade språket och de skrivna symbolerna,
bokstäverna och orden ( Ester Stadler, 1994, s 9).

En definition på dyslexi som är allmänt accepterad är:
”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna
utnyttja textens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig i första hand till
känna som svårigheter att uppnå automatisk ordavkodning vid läsning. Störningen
kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel
igen i familjen och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten.
Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är bestående. Även om läsandet
ibland kan vara acceptabelt fortsätter ofta problemet med stavningen.”
(Torlei Hoien & Ingvar Lundberg 1992, s 36).

En förkortad version av definitionen på dyslexi är:
”Dyslexi är en störning i kodningen av skriftspråket, orsakad av en defekt i det
fonologiska systemet” (Hoien & Lundberg, 1992, s36).

Hoien & Lundberg (1992, s 53) menar att man finner dyslektiker på alla
intelligensnivåer och med olika typer av emotionella, pedagogiska,
motivationella och fysiska tilläggshandikapp.

Dyslexi kan karaktäriseras som ett syndrom, en kombination av flera olika
symtom som vanligen uppträder tillsammans utan att det alltid behöver vara
samma orsak och samma kombination (Stadler, 1994,  s 12).

Auditiv och visuell dyslexi
Forskare brukar skilja på auditiv och visuell dyslexi.
Vid auditiv dyslexi är vissa hörselfunktioner nedsatta. Personen kan ha normal
hörsel, men uppfattar och registrerar ljud och ljudsekvenser på ett annorlunda
sätt. Han har svårt att höra skillnaden mellan närliggande ljud och att uppfatta
ordens indelning i stavelser. Att uppfatta var ett ord börjar och slutar är också
svårt. Detta hörselproblem kan vara svårt att upptäcka då inget onormalt visar
sig på ett vanligt hörseltest.
Vid visuell dyslexi finns liknande brister i synförmågan. Personen har svårt att
urskilja en texts olika delar, de enskilda bokstäverna och stavelserna. Han har
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också svårt att lära sig sambandet mellan språkljud och deras motsvarigheter i
alfabetet.
Många räknar även med en emotionellt betingad och pedagogiskt betingad
dyslexi. De ser en försenad känslomässig och/eller social mognad, traumatiska
upplevelser och relationsstörningar som orsaker till funktionsstörningarna.
Problemet kan också orsakas av en felinriktad läsundervisning (Seija Wellros,
1996, s 19-20).

Fonologisk förmåga
Personer med specifika läs- och skrivsvårigheter har ofta brister i förmågan att
få grepp om språkets ”ljudsystem”, om hur de talade orden är uppbyggda av
serier av talljud. De har svårt att uppfatta och använda språkets ljudmässiga
byggstenar, fonemen (Christer Jacobson & Ingvar Lundberg, 1995, s 23).
Jacobson & Lundberg (1995, s 53) beskriver fonologisk förmåga med att bl.a.
kunna särskilja närbesläktade ljud, rimma, dela upp ord i sina ljudbeståndsdelar,
sätta samman stavelser eller ljud till ord etc.

Jacobson & Lundberg (1995, s 57) beskriver också att enligt en undersökning
där det visat sig att mellan en tredjedel och hälften av eleverna fortfarande på
hösten i år 3 inte fonologiskt är ”färdiga” för de krav som gäller när man ska
börja lära sig läsa. Detta menar Jacobson & Lundberg visar på vikten av
”förebyggande” arbete i den tidiga läsinlärningen bl.a. med barnens fonologiska
kompetens.

Vad är svårt?
Dyslektiska personer har ofta brister beträffande förmågan att:

• förstå att det talade språket är uppbyggt av serier av talljud
• säkert kunna skilja vissa av de enskilda språkljuden
• rätt uppfatta den inbördes ordningsföljden av talljuden i orden
• visuellt rätt uppfatta ordningsföljden av bokstäverna i en text
• bearbeta snabba informationsflöden (Jacobson & Lundberg 1995, s 26).

Jacobson & Lundberg (1995, s 20) påpekar att dyslexi ofta tycks vara förenat
med begåvning, talanger och kreativ fantasi över genomsnittet. Problemet är att
dessa personer aldrig får tillfälle att utveckla sin begåvning och sina talanger
därför att de i skolan möts av okunskap om problemets rätta natur och därför
inte får sakkunnig hjälp för att överbrygga och kompensera sina svårigheter.
Denna hjälp är nödvändig för att inte deras självförtroende ska trasas sönder.

Läsfärdighet
Dyslexi är alltså svårighet att handskas med skrivna ord. Det innebär att man har
problem med att tillägna sig normal läsfärdighet (Hoien & Lundberg, 1992, s
31).
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Jacobson & Lundberg ( 1995, s 37) skriver att dyslektiska personer läser inte
därför att de inte kan läsa, och de lär sig inte läsa, därför att de inte läser. En ond
cirkel som måste brytas.

Det finns två komponenter i läsprocessen: avkodning och förståelse.
Dyslexiproblemet kan lokaliseras till avkodningen. Dyslektiker har svårt att lösa
den alfabetiska koden. Han/hon klarar inte att utveckla ett effektivt och
automatiskt igenkännande av orden (Hoien & Lundberg, 1992,  s 35).

Diagnos
För att diagnostisera dyslexi är det viktigt att man inte bara tittar på direkta
symtom utan också på de bakomliggande mönstren, de felaktiga strategierna,
som resulterar i felaktig läsning och skrivning skriver Stadler (1994, s 21).

Sigrid Madison & Judith Johansson (1998, s 11) menar dock att det är viktigt att
inte alla läs- och skrivsvårigheter betraktas som dyslexi. Många problem måste
definieras som ospecificerade eller generella läs- och skrivsvårigheter.
Orsakerna till dessa svårigheter får då sökas hos eleven, hemmet eller skolan.
Hos eleven kan det vara vilja, känslor, intellekt, syn, hörsel eller tal som är
orsaken till svårigheterna. I hemmet kan eleven vara antingen för pressad eller
försummad så att detta påverkar läsinlärningen. Skolan kan också medverka till
läs- och skrivsvårigheterna; läraren, för många skolbyten, läsmetodiken i år 1,
själva skolstarten eller elevens frånvaro spelar stor roll. Skillnaden är att det vid
dyslexi alltid går att spåra en tydlig skillnad mellan den allmänna
prestationsnivån och läs- och skrivförmågan.



12

Varför får man läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Hjärnans funktion
Forskare anser att dyslexi beror på medfödda brister i de två hjärnhalvornas
samarbete. Att det är en felutveckling i det centrala nervsystemet som är ett
samspel mellan arv och miljö under fosterstadiet. Bristerna är ofta genetiskt
betingade och ärftliga. De beror på störningar i hjärncellernas sätt att gruppera
sig och söka sin plats i hjärnbarken. Forskarna betonar att de vilsegångna
nervcellernas vandringar under fosterstadiet inte påverkar den s.k. intelligensen
eller automatiskt försämrar den allmänna inlärningsförmågan (Wellros, 1996, s
17).

Hoien & Lundberg (1992, s 157) menar att dyslexi kan ha en neurologisk grund.
Undersökningar visar vissa skillnader i hjärnans uppbyggnad mellan dyslektiker
och normalläsare.

Dyslexi – intelligens
Det är alltså inte så att dyslexi beror på svag intelligens. Det kan dock vara
lättare för intelligenta personer att lära sig övervinna eller hantera sina
svårigheter på ett effektivt sätt. Exempelvis har de lättare att utnyttja regler vid
inlärning av rättstavning (Stadler, 1994, s 27).

Jacobson & Lundberg (1995, s 29) menar att man också vet att psykologiska
faktorer spelar en relativt underordnad roll som orsak till dyslexi, men att sådana
faktorer kan ha mycket stor betydelse för förmågan att använda språket, för
ordförrådet och för motivationen att medverka i habilitering.

Ärftlighet
Hoien & Lundberg (1992, s 21) skriver att det är vanligt att man finner flera
personer i samma familj med dessa problem men man ärver inte dyslexi utan
man ärver gener som kan föra med sig benägenhet för dyslexi under vissa
miljöbetingelser.

Språkutveckling
Stadler (1994, s 29) skriver att forskningen har visat att barn med sen
språkutveckling utgör en riskgrupp för att utveckla dyslexi. Sen språkutveckling
är inte kännetecken på dyslexi, men ger en signal om att man bör vara observant
på barnets läs- och skrivutveckling.

Det har också visat sig att barn som inte har en uppfattning om varför man läser
och hur det går till när man läser, med stor sannolikhet kommer att få läs- och
skrivsvårigheter (Caroline Liberg 1993, s 15).
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Minnesfunktionen
Stor betydelse vid läsinlärningen har också våra minnesfunktioner. Det handlar
om att komma ihåg hur varje bokstav ser ut och hur det ska låta när man läser
den. Det gäller att kunna associera synliga bokstäver och hörbara språkljud och
att samla ihop flera språkljud, som visas med tecken i en rad, till ett ord. Den
som är osäker på bokstävernas ljud och behöver fundera ett ögonblick, kan
komma av sig mitt i ett ord och måste börja om igen från början. Det kan blir en
alltför stor påfrestning på minnesfunktionerna att dels komma ihåg hur varje
bokstav ska låta och dels komma ihåg ljudens inbördes ordning (sekvens) från
ordets början till dess slut. Det inte förvånande att många utvecklar en vana att
gissa vad det står med stöd av avläsning av några av ordets bokstäver menar
Stadler (1994, s 38).
Hon beskriver även att läsförståelsen kan bli lidande av att minneskapaciteten
inte räcker till. Om avläsningen inte är tillräckligt automatiserad, går läsningen
så långsamt att man hinner glömma meningens början innan man kommer till
slutet och innehållet går förlorat (Stadler, 1994, s 39).

Dyslexi – DAMP och andra samband
Stadler (1994, s 30) skriver

”att många barn med DAMP får läs- och skrivsvårigheter, där grunden kan ligga både i
störd talutveckling, perceptionsstörningar, svårigheter att förstå talspråkets form och
kunna associera mellan visuella och auditiva signaler och symboler, ögonmotoriska
störningar, bristande dominansutveckling och dålig handmotorik (Duvner, 1991).
Dessa barn har många gånger mycket stora svårigheter med läs- och skrivinlärningen
p.g.a. svag koncentrationsförmåga och de behöver utredas av specialister på detta
område.”

Man är tämligen enig inom forskningen att det så gott som alltid är flera faktorer
som samverkar när en elev har specifika läs- och skrivsvårigheter skriver Taube
(1988, s 63).
Hoien & Lundberg (1992, s 174) menar också att vissa undersökningar visar att
samband finns mellan dyslexi, vänsterhänthet och immunsjukdomar.

Pojkar – flickor
Man konstaterar att det är större andel pojkar än flickor som har läs- och
skrivsvårigheter. En förklaring tror Jacobson & Lundberg (1995, s 96) kan sökas
i flickornas tidigare biologiska mognad. Flickornas hållning till skolan och till
inlärning skiljer sig troligtvis vid jämförelse med pojkar.

I praktiken
I praktisk verksamhet i undervisningen i skolan är det inte i det enskilda fallet
mest intressant att ta reda på om svårigheterna är av biologiskt/genetiskt
ursprung. Det vikigaste är att ta reda på hur man kan hjälpa barnet att minska
svårigheterna och främja en positiv utveckling menar Stadler (1994, s 30).
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Vad är kännetecknande för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Stadler (1994, s 11) beskriver att variationen av de dyslektiska svårigheterna är
stor. Från att man ser ”hoppande bokstäver” eller har bristande förmåga att
komma ihåg synintryck av bokstäver (grafem) eller att komma ihåg vad man
hörde, ordens ljud (fonem). Ett kännetecken på dyslexi är svårigheten att i rätt
ordning (sekvens) förknippa rätt bokstav till rätt ljud, vilket visar sig tydligt vid
rättstavning och avläsning av ord.
Det kan vara svårt att säkert skilja dyslektiska svårigheter från läs- och
skrivsvårigheter av andra orsaker. Ytligt sett är symtomen liknande.

Avkodning
Enligt  Hoien & Lundberg (1992,  s 130) är avkodningssvårigheter ett vanligt
kännetecken på dyslexi. En konsekvens av den bristfälliga ordavkodningen är att
dyslektikern har svårt att förstå vad han/hon läser.

Eftersom avkodningen kräver så mycket tid och energi blir det inte tillräckligt
kvar för tolkningsarbetet. Detta medför då att dyslektiker ofta har svårt att förstå
vad de läser. Seija Wellros beskriver i sin bok En kamp om kunskap (1996, s 86)
hur hennes dotter tolkade texten i historieboken bokstavligt, ordagrannt och
därför alltför konkret. (Ex. Ludvig den XIV styrde Frankrike med järnhand.).
Det blir en feltolkning som omöjliggör en inlärning. Texten blir ologisk och
osammanhängande. Energin räcker inte heller till att skilja på väsentligt och
oväsentligt i en text.

Vid avkodning av enstaka ord kan två strategier användas: ortografisk och
fonologisk.
Vid den ortografiska strategin kodar läsaren orden direkt, d.v.s. går direkt från
ordets visuella representationsform till dess betydelse och uttal. Förutsättningen
för ortografisk läsning är att den som läser tidigare har sett ordet många gånger
och etablerat en ortografisk identitet i långtidsminnet (en abstrakt bild av det sätt
på vilket ordet stavas).
Den fonologiska strategin utgår från mindre orddelar, t.ex. enskilda bokstäver,
stavelser och/eller morfem under själva ordavkodningsprocessen. Man delar
alltså upp ordet i dess stavelser och ljud (fonem) och skriver ljudens bokstäver.
Denna strategi är speciellt viktig i samband med läsning av okända ord och vid
avkodningen av nonord (Hoien & Lundberg, 1992, s 55-56).

Stavning
Ett annat kännetecken för dyslexi är rättstavningssvårigheter. Stadler (1994, s
24) menar att om man inte läser eller läser sällan och lite, och erfarenheten av
skriftspråket minskar eller uteblir, ökar inte ordförrådet som det gör i vanliga
fall. Stavningsförmågan blir begränsad om man inte läser och skriver. Om man
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ändå skriver och blir missförstådd eller kritiserad , minskar självförtroendet och
beredskapen att skriva avtar ännu mer .
Stadler (1994, s 24) visar också på att stavfelen kan ha olika bakgrund.
Den ortografiska strategin innebär att man använder sig av minnet av ordets
synliga (grafemiska) form, hur ordet ”ser ut”. En annan strategi är att lyssna sig
fram till stavningen. Man delar upp ordet i dess stavelser och ljud (fonem) och
skriver ljudens bokstäver. Eftersom stavningen inte är logisk och konsekvent
blir det ofta fel när man skriver (måln-moln, läksa-läxa).

Motorik
Jacobson & Lundberg (1995, s 108) skriver att det är vanligt att lärare finner att
elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har sämre utvecklad motorik än de
normalläsande kamraterna.
Det har hävdats att motoriska svårigheter hos lässvaga kan bero på en
mognadsförsening i hjärnan, särskilt de komponenter som svarar för
tidsmässiga, sekventiella och noggranna rörelser (Denckla 1985, ur Jacobson &
Lundeberg).
Jacobson & Lundberg  (1995, s 116) påpekar samtidigt att det finns större antal
elever med mixad laterallitet bland lässvaga än bland normalläsande elever. (Att
man inte bestämt vilken som är ens ”bästa-hand”). De lässvaga var också
långsammare i båda händerna. De visade dessutom större skillnad mellan
vänster och höger hands prestation.

Många dyslektiska elever har sämre handstil än andra elever. Delvis kan detta
bero på den försenade finmotoriska utvecklingen som Hoien & Lundberg (1992,
s 100) talar om.

Ond cirkel
Stadler (1994, s 24) beskriver hur lätt dyslektikern hamnar i en ond cirkel. Om
man inte får ut något av sin läsning kan det kännas meningslöst att fortsätta läsa.
Läslusten försvinner och ger plats för olustkänslor och aversion mot läsning,
som alltmer undviks. Svårt att läsa gör att man läser mindre, när man läser
mindre ökar ordförråd och kunskaper långsammare och förförståelsen minskar,
sämre förståelse gör att intresset för läsningen minskar och man läser mindre…

Symtom
Symtom som man oftast märker hos den med läs- och skrivsvårigheter är:

Primära:
• problem med ordavkodning och stavning
• problem med korttidsminnet
• benämningsproblem
Sekundära:
• dålig läsförståelse
• problem med matematiken
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• låg självvärdering
• socio-emotionella anpassnings- och beteendesvårigheter
• oregelbundna och kaotiska ögonrörelser”  (Hoien & Lundberg 1992, s 37)

Typiskt för många dyslektiker och dåliga läsare är enligt Hoien & Lundberg
(1992, s 141):

• kan inte läsa översiktligt
• läser sällan om igen
• planerar inte framåt
• noterar inte
• stryker inte under
• försöker inte uttrycka texten med egna ord
• sammanfattar inte
• kan inte skilja på väsentligt och oväsentligt
• drar inga medvetna slutsatser
• varierar inte läshastigheten ändamålsenligt
• upptäcker inte att de inte förstår

Stadler (1994, s 22) räknar också upp kännetecken för dyslexi, att man:
• läser långsamt
• läser alltför fort och gissar
• läser trevande eller hackigt
• stannar upp och läser om
• utelämnar och läser fel på småord och ändelser
• gör tillägg t.ex. helt-helst, igen-ingen
• kastar om bokstäver t.ex. bar-bra
• vänder om hela ord t.ex. som –mos
• drar med tidigare ljud i samma ord t.ex. skrattade-skrattatade

Andra kännetecken som Stadler (1994, s 25) menar att man bör uppmärksamma
vid diagnostisering av dyslexi är:

• sammanblandning av höger och vänster
• sammanblandning av öst och väst
• svårighet att skilja på b och d
• osäkerhet om tider och datum
• svårighet att räkna upp årets månader
• svårigheter med enkel aritmetik, att få siffrorna i rätt ordning vid addition och

subtraktion
• svårighet att lära in multiplikationstabellen
• svårighet att återge sifferserier i rätt ordning
• svårighet att minnas och återge satser
• svårighet att uppfatta rim



17

Möjliga egenskaper
Man kan enligt Stadler (1994, s 26) även i många fall finna följande egenskaper
hos dyslektiker:

• oklar handdominans
• svag sensomotorisk utveckling
• bristande kroppsuppfattning
• sen mognadsutveckling
• svårigheter med riktningar och sekvenser
• svårigheter att upprepa långa ord
• svårigheter med andra symboler (noter, siffror)
• långsamhet
• svag koncentrationsförmåga, uppmärksamheten lätt avledbar
• bristande uthållighet

Språkutveckling
Stadler (1994, s 29) menar också att det är viktigt att uppmärksamma följande
symtom hos barn med försenad språkutveckling. De kan senare utveckla läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.

• är tystlåtna
• pekar i stället för att tala
• använder gester och kroppsspråk
• talar på yngre barns sätt
• gör uttalsfel
• talar otydligt
• har svårt att uttala långa ord
• talar med grammatiska fel
• använder ettordssatser
• har litet ordförråd
• har svårt för att lyssna och repetera

• är ofta blyga och tillbakadragna

Det är viktigt som Stadler (1994, s 29) påpekar, att dyslexi kan se mycket olika
ut hos olika personer och att man kan uppvisa kombinationer av uppräknade
kännetecken utan att ha dyslexi. Många barn som haft försenad språkutveckling
eller talfel drabbas inte av dyslexi och många dyslektiker har inte haft försenad
språkutveckling eller talfel.
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Vad påverkar min självvärdering och vilka konsekvenser för den
med sig?

Skolans bemötande
Många vuxna med läs- och skrivsvårigheter tycker sig ha dåligt självförtroende
och känner det som ett hinder, dels i sitt arbete och dels rent personligt. De
beskriver sin livssituation som präglad av hur de bemöttes i skolan. Att aldrig
våga göra vad man önskar av rädsla för att misslyckas (Jacobson & Lundberg,
1995, s 17).
Många dyslektiker har också beskrivit hur deras olika beteenden (reaktionerna
på misslyckandena) har feltolkats av lärarna, som ansett dem vara ointresserade,
okoncentrerade, negativa, lata eller dumma (Stadler, 1994, s 28).

Huvudpersonen i Seija Wellros bok ”En kamp om kunskap” (1996, s 8)  säger:
”Varför måste jag vara sämst i klassen jämt? Varför ska jag vara så dum i
huvudet?”
Huvudpersonen hade dyslexi och vardagliga episoder i skolan utlöste denna
känsla av att känna sig sämst och dum. Lärarna blev ofrivilliga instrument i den
plågsamma processen att långsamt knäcka ett barns självförtroende. De var delar
av ett system där kunskaper huvudsakligen inhämtades genom läsning och
nästan uteslutande redovisades i skrift.

Kompenserande beteende
Stadler (1994, s 27) menar att erfarenheter av upprepade misslyckanden skapar
hos dyslektiker känslor av lågt egenvärde. Reaktionen på dessa känslor varierar.
En del blir skygga, andra försöker höja sitt värde på andra områden, som t.ex. att
vara den starkaste, modigaste, roligaste eller mest störande. Dessa beteenden
kan ses som naturliga reaktioner på starka känslor av att ha lägre värde än andra,
att ha misslyckats med något som av omgivningen anses som mycket viktigt.

Självuppfattningen och den personliga tolkningen av en situation har avgörande
inflytande på en persons beteende.
Det är självbegreppet som ger vårt liv stadga genom att signalera hur vi ska
tolka intryck och ge riktlinjer för vårt beteende skriver Karin Taube (1988, s 19).
Självbegreppet avgör hur vi tolkar verkligheten. Brist på överensstämmelse
mellan en väl etablerad självuppfattning och nya erfarenheter kan upplevas som
hotande och utlösa försvarsmekanismer (Taube, 1988, s 19).
Hon menar också att om någon p.g.a. många negativa erfarenheter har utvecklat
en övervägande negativ självuppfattning, finns en tendens att sträva efter att
behålla även den. Det tycks i vissa fall vara mindre hotande att ha en väl
etablerad negativ självuppfattning än att nås av information som står i stark
motsägelse till en stabil självbild  även om den råkar vara negativ. Det kan alltså
vara bättre att besitta en negativ självbild än att inte ha någon alls, d.v.s.  att inte
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med säkerhet veta vem man själv är. Klart är emellertid att en negativ
självuppfattning är förbunden med ängslan och i vissa fall depression menar
Taube (1988, s 20).

Möte med bokstäverna
Stadler (1994, s 35) pekar på att den första läs- och skrivinlärningen vid
skolstarten är intressant därför att den fortsatta läsutvecklingen i hög grad beror
på om den första kontakten med skriften blir lyckad. När ett barn med
konstitutionella hinder mot läsning och skrivning kommer till skolan och
upptäcker att han inte förstår det som är lätt för kamraterna, reagerar han på
olika sätt, utåtagerande ilska, inåtgående ilska som ger magvärk eller depression
eller på någon annat sätt. Olust och motvilja mot allt som har med bokstäver att
göra uppstår nästan hos dem alla. En lösning som ligger nära till hands är att
undvika att läsa och skriva och det är vad många gör och man får därför inte
tillräckligt med övning.
Även Taube (1988, s 81) håller med om att bristande individualisering är därför
ett, för självförtroendet, riskfyllt moment vid skolstarten.

De överraskande och plågsamma nederlagen i kampen med bokstäverna och den
traumatiska upplevelsen att inte kunna lära sig läsa och skriva i takt med
klasskamraterna skapar ofta en känsla av undermålighet och utanförskap hos
dyslektiska elever menar Jacobson & Lundberg (1992, s 21).
De fortsätter med att säga att det är viktigt att dessa elevers begåvning,
kreativitet och talanger på andra områden lyfts fram och får erkännande och
uppmuntran (1992, s 31).

Misslyckandet med att läsa får ofta allvarliga konsekvenser för dyslektikerns
självbild. Han ger upp, blir modlös och passiv. En passiv attityd gör det svårare
att förstå en text, eftersom läsförståelse är en aktiv och konstruktiv process, där
läsaren samspelar med texten och utnyttjar sina tidigare erfarenheter och
kunskaper (Hoien & Lundberg, 1992, s 130).

Madison & Johansson (1998, s 36) menar att förhållningssättet i
inlärningssituationen måste präglas av positivt tänkande för att få eleven att tro
på sina möjligheter och sin förmåga att kompensera sina svårigheter. En
behaglig accepterande stämning, en positiv förväntan hos läraren, att läs- och
skrivsvårigheter kan kompenseras, bryter blockeringar och spänningar. Klara,
mätbara bevis på framgång gör att självkänslan återvinns.
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Viktiga områden
Människor skiljer sig åt beträffande hur viktiga vi tycker att vissa områden är.
Att misslyckas på ett för individen viktigt område är förödande för
självvärderingen. Taube (1988, s 22-23) beskriver

”att en stark känsla av kontroll över en situation som lett till framgång inom ett för
personen viktigt område kommer att ha ett positivt inflytande på hans självvärdering. Å
andra sidan leder känslor av frånvaro av kontroll över upprepade misslyckanden inom
viktiga områden inte sällan till upplevelser av hjälplöshet, vanmakt och sänkt
självvärdering.”

Taube (1988,  s 23) skriver också att man kan räkna med en viss
spridningseffekt vid framgång resp. misslyckanden. En framgång kan leda till
ökad självvärdering inte bara inom området i fråga utan även inom helt andra
områden. På samma sätt kan misslyckanden inom för individen centrala
områden leda till sänkt självvärdering även i helt andra avseenden.

Det har påvisats av forskare att lässvaga elever i allmänhet har lägre
självvärdering än andra. ”Upprepade misslyckanden på områden som en individ har lärt
sig att betrakta som viktiga, leder till inlärd hjälplöshet. Denna medför passivitet och sänkt
motivation” (Taube, 1987, s 82).

Andras uppfattning
Taube (1988, s 30) menar att individens självuppfattning utvecklas via
erfarenheter av omgivningen och står under speciellt starkt inflytande av
värderingar från betydelsefulla andra personer.

Även omgivningen, lärare, skolkamrater och föräldrar ser ibland dessa barn som
mindre lyckade. Att kunna läsa har för nybörjare en hög status och den som inte
klarar läsinlärningen normalt sjunker på skolkamraternas värdeskala.
Många dyslektiker har beskrivit hur deras olika beteenden (reaktionerna på
misslyckandena) har feltolkats av lärarna, som ansett dem vara ointresserade,
okoncentrerade, negativa, lata eller dumma (Stadler, 1994, s 28).

Strategier
Effektiv inlärning kännetecknas av att individen medvetet försöker komma fram
till vilka strategier han ska använda för att lära. Många barn med
inlärningsproblem kan tecknas som passiva eller inaktiva elever skriver Taube
(1988, s 38). Utmärkande för dessa är en passiv inlärningsstil utan målinriktad
motivation. De kan inte göra en realistisk uppskattning av sina kognitivt starka
och svaga sidor och är inte lyhörda för inlärningsuppgiften krav. De är alltså inte
medvetna om sina egna kognitiva processer och de engagerar sig inte i sin
inlärning. Taube menar att eleverna p.g.a. dessa metakognitiva svagheter ofta
misslyckas med att välja de rätta strategierna. Dessa barn är också mindre
uthålliga när de försöker lösa uppgifter i skolan och de saknar förmåga att
kontrollera sin egen inlärning.
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Detta menar Taube (1988, s 39) kan bero på en extremt sen metakognitiv
utveckling. Det kan också bero på erfarenheter de haft. Känslomässiga och
motivationella faktorer kan ha påverkat eleven. Studier där man talade om exakt
vad eleven skulle göra och varför han skulle använda den ena eller andra
strategin, har visat på positiva resultat. Om ett barn har fått den uppfattningen att
han inte kan klara en viss uppgift så ger han lätt upp eller undviker att ge sig i
kast med den. Bristande tillit till den egna kognitiva förmågan (förmågan att lära
sig) kan alltså leda till att man undviker den kognitiva konflikt som skulle kunna
leda till utveckling av den kognitiva förmågan. Förutom att låg självvärdering
kan leda till undvikande av uppgiften kan den också medföra att endast en
begränsad del av uppmärksamheten ägnas åt det aktuella problemet, medan
resten av uppmärksamheten upptas av individens ängslan för att misslyckas
igen, säger Taube (1988, s 42).

Även Jacobson & Lundberg (1995, s 122) skriver att en låg självvärdering gör
att endast en begränsad del av uppmärksamheten ägnas åt den aktuella uppgiften
och att mycket energi går åt för att hantera ängslan för att misslyckas, vilket kan
leda till att man verkligen misslyckas. En ond cirkel uppstår.

Självbilden kan skyddas genom att inlärningsuppgifter som kan leda till
misslyckanden undviks. En helhjärtad satsning på en uppgift som kan innebära
ett misslyckande är en mycket riskabel strategi för en individ med en negativ
självbild. Upprepade misslyckanden i inlärningssituationer medför att den
naturliga nyfikenheten och entusiasmen för inlärning hämmas (Taube, 1988, s
43-44).

Faktorer som påverkar självvärderingen
Det finns flera faktorer som påverkar en individs självvärdering enligt Taube
(1988, s 22):

”-personens jämförelse mellan sitt ideal-jag (sådan han skulle vilja vara) och sitt
upplevda jag
-individens uppfattning om hur andra värderar honom (social-jaget)
-individens egen upplevelse av sitt reella jag (real-jag)

En alltför stor skillnad mellan ideal-jag och real-jag sänker självvärderingen”

Försvar
Det finns flera olika sätt att gå till försvar för att behålla en positiv självbild
menar Carl Rogers (1976, s 146). Man kan tycka sig vara duktig på ett område,
man försöker dölja sin bristande förmåga, man kan förneka att uppgiften eller
färdigheten är viktig och man kan göra klart för alla att man inte ansträngt sig.
För de lässvaga barnen återstår endast att övertyga omgivningen om att man inte
ansträngt sig.
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Men om man kan lära den lässvaga eleven att utgå från sin egen prestationsnivå
utan att jämföra sig med andra – kan varje litet framsteg han gör präglas av
belöning och en känsla av framgång skriver han.

Svårigheten med att avgränsa självbildsbegreppet är förmodligen en orsak till att
man bara kan visa på måttliga samband mellan detta och skolprestationer (Taube
1988, s 96). Taube menar att prestationssjälvbild t.ex. hur man värderar sin
läsförmåga, ger starkare samband.
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Vad kan man göra?

Inlärningsmiljö/tid
Alla elever måste få lära sig läsa utan att först ha misslyckats. Tidiga insatser,
föräldramedverkan och kontinuitet är närmast avgörande för en god läs- och
skrivutveckling skriver Madison & Johansson (1998, s 22).

Framför allt gäller det, enligt Madison & Johansson, (1998, s 34) att befria
individen från hans negativa självbild, att inge hopp och tro på hans möjligheter
att kunna kompensera den dyslexi som under kanske ett helt liv hindrat
studieframgångar och personlighetsutveckling.

Hur trygg/ängslig en elev är och relationen till vuxna (läraren) utgör basen för
hur eleven mår psykiskt i skolan. Elevernas sätt att arbeta med skoluppgifter har
samband med relationen till kamrater och framför allt till läraren (Jacobson &
Lundberg 1995, s 128).

Dyslektiska elever behöver också mycket direkt vägledning och mycket tid för
sitt eget lärande enligt Hoien & Lundberg (1992, s 218).

Stadler (1994, s 55)  menar att ett vänligt och inlärningsbefrämjande klimat i
skolan är välgörande för alla barn, men helt nödvändigt för barn med
inlärningssvårigheter. Dyslektikern behöver en individanpassad metodik och
möjlighet att arbeta i sin egen inlärningstakt utan att vara tvungen att delta i
undervisning som han inte förstår eller arbetsuppgifter som han inte kan klara.
De behöver viss styrning och medveten strategi för att kunna utnyttja sina starka
sidor och övervinna hinder.

Endast ett tålmodigt arbete med att skapa en mängd lyckade inlärningstillfällen
för en elev som fått en olycklig start av sin läs- och skrivinlärning, kan vända
onda cirklar till goda (Taube 1988, s 56).

Allmänna principer
Det finns allmänna principer för det pedagogiska arbetet med elever med läs-
och skrivsvårigheter som är bra att tänka på.

Dyslektiker har nytta av:
• direkt undervisning
• individuell undervisning
• tidig identifiering och tidig hjälp
• strukturerat och systematiskt arbete
• fonologiskt grundarbete
• grundlig undervisning med möjlighet till överinlärning
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• memotekniska metoder och konkreta hjälpmedel
• vissa datorbaserade metoder
• metoder som stärker avkodningsfunktionen
• multisensoriska tekniker
• undervisning som väcker läslusten till liv
• uppmuntran och förståelse (Hoien & Lundberg 1992, s 216).

Fonologisk medvetenhet
Forskarna Häggström och Lundberg (Bornholm-projektet 1994) har visat att
systematisk, pedagogiskt uppbyggd träning i fonologisk medvetenhet i förskolan
ger en stark förbättring av den kommande läsinlärningen i skolan.

Hoien & Lundberg (1992, s 26) menar också  att man genom lek och övningar
med språkets formsida redan i förskolan kan öva upp det fonologiska systemet.
Dessa tidigt insatta åtgärderna kan medverka till att de dyslektiska problemen
inte blir så stora.

För barn med stora eller mycket stora språkliga problem tycks dock en väl
utvecklad fonologisk medvetenhet inte ensam kunna kompensera de språkliga
bristerna. Förmodligen behöver de en mer individualiserad språklig träning
under längre tidsperiod (Jacobson & Lundberg 1995, s 90).

Individualisering
Jacobson & Lundberg (1995, s 27) menar att barn förväntas lära sig läsa och
skriva någon gång under andra året i skolan, trots att de från början haft långt
ifrån samma erfarenheter och förutsättningar. Ofta utsätts alla för i stort sett
samma läsinlärningsmetod, oavsett bakgrund. Förutsättningarna för att lära sig
läsa och skriva är i viss grad en mognadsfråga, och mognaden är inte självklar i
och med skolstarten. Att behandla alla lika i början av skoltiden kan leda till
stora skillnader i slutet av skolgången.

Motivation
Det är osannolikt att man kan komma till rätta med läsproblemen om man inte
ägnar avsevärd uppmärksamhet åt motivationen skriver Jacobson & Lundberg
(1995, s 213). De menar också att dyslektiska elever måste kompenseras för sina
lässvårigheter redan på lågstadiet. Annars är risken stor att barnet successivt
tappar alltmer i kunskaper, ordförråd och allmänorientering. Vi måste bli bättre
på att hitta vägar för eleverna att lära med öronen. Både mänskliga röster
(kamrater, föräldrar och övrig personal) och tekniska hjälpmedel (freestyle,
fickminne, datorer, talsyntes, ordscanner, multimedia) kommer att behöva
utnyttjas i det kompensatoriska arbetet. Kompensation är en viktig väg att höja
elevens motivation skriver Jacobson & Lundberg (1995, s 143).
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Jacobson & Lundberg (1995, s 30) understryker också hur viktigt det är att
elevens begåvning, kreativitet och talanger på andra områden (än läsning och
skrivning) lyfts fram och får erkännande och uppmuntran.

Handstil/stavning
Ett starkt argument för att använda tid och energi på undervisning i välskrivning
är att handstilen ger en kinestetisk och visuell förstärkning av stavfunktionen
menar Hoien & Lundberg (1992, s 100).

Hoien & Lundberg (1992, s 106) anser också att en kartläggning av vilka ord
den som skriver har svårt att stava rätt, bidrar med viktig information om vilken
stavningsstrategi vederbörande har använt.

Läsfel
Genom att analysera läsfelen får man upplysningar som kan användas vid
bedömning av strategianvändning och strategifärdighet.

De vanligaste felkategorierna:
• visuella fel (har-han)
• fonetiska fel (frisk-fisk)
• semantiska fel (hon-kvinna)
• avledningsfel (solen-sol)
• funktionsordersättningar (under-på, blir-eller)
• regelbundenhetsfel (dig uttalas dig i.st.f. dej)
• neologismer (rosta-kroska)
• utelämnande eller tillägg av bokstäver (Hoien & Lundberg 1992, s 91).

Färdiga metoder?
Det finns inte några färdiga metoder, eller program som passar alla barn som har
en viss typ av problem, exempelvis läs- och skrivsvårigheter skriver Stadler
(1994, s 76). Det är därför nödvändigt att kartlägga varje elevs problem, som
t.ex. hur svårigheterna visar sig och vad de kan tänkas bero på. Därefter kan man
utarbeta ett individuellt åtgärdsprogram för varje barn. Alla har sitt individuella
sätt att uppleva och använda språket i tal och skrift.

Jacobson & Lundberg (1995, s 152) menar att det är viktigt att utgå från något
eleven kan klara av och inte börja med något eleven har svårt för. Man ska också
ta hänsyn till elevens läggning och intressen vid utformning av åtgärdsförslag.
Förslag till övningar ska grundas på observationer och diagnoser så att man inte
famlar i blindo. Åtgärderna ska ju främja elevens utveckling i alla avseenden
och i olika ämnen. Det är också viktigt att föräldrarna involveras på något sätt i
arbetet med stöd och hjälp till eleven
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Åtgärdsprogram
Jacobson & Lundberg (1995, s 146) menar alltså att det bästa är om lärare, elev
och föräldrar, tillsammans gör upp ett åtgärdsprogram.

Enligt Madison & Johansson (1998, s 36), bör ett sådant innehålla:

1. problemprecisering, t.ex. funktionsanalys i läsning och skrivning
2. beskrivning av elevens behov
3. för eleven angelägna delmål, även långsiktiga mål
4. planering av åtgärder, t.ex. fortsatt utredning, anpassade läromedel, individinriktade

metoder med anpassat arbetssätt, läroböckerna på band, talböcker, språkband till
hemlån, former för föräldrasamverkan, jagstödjande terapi, utsträckt skrivningstid,
hänsynstagande vid betygsättning, resurssatsning o.s.v.

Specialundervisning
Specialundervisning kan ske i huvudsak efter två linjer, att åtgärda respektive att
kompensera elevens svårigheter. Det är viktigt att balans upprätthålles mellan
dessa två linjer enligt Jacobson & Lundberg (1995, s 178).

När man diskuterar pedagogiska åtgärder bör man uppmärksamma
undervisningens organisatoriska former. Ett par timmars specialundervisning i
veckan räcker inte menar Hoien & Lundberg (1992, s 219).
De beskriver hur man i Danmark har prövat med läskurs, en koncentrerad,
intensiv undervisningsperiod där 12-15 timmar per vecka var avsatta för läsning
och skrivning. Erfarenheterna var mycket positiva (Hoien & Lundberg 1992, s
219).

Motorik
Larsen och Parlenvi (1982) (ur Hoien & Lundberg 1992, s 245) hävdar att
läsning kräver bearbetning av stimuli i båda hjärnhalvorna, och att svårigheter
att läsa i regel beror på att processerna hämmas i en av hjärnhalvorna. De anser
också att läsfärdighet speciellt och språkfärdighet generellt kan övas upp genom
motorisk träning.

Annerstedt (1988) påvisar inte något direkt samband mellan motorisk träning
och läsutveckling men att det däremot kan finnas hållpunkter för ett indirekt
samband, därigenom att denna träning ger en bättre självbild och inverkar
positivt i emotionell och social mening (ur Hoien & Lundberg 1992, s 247).

Hoien & Lundberg (1992, s 247) ansluter sig till Fredens (1985) när han påpekar
att det motoriska systemet utgör en beteendemässigt självständig enhet, och att
sambandet mellan motorisk träning och språkutveckling till övervägande del är
indirekt och förmedlas genom förstärkning av kommunikation, uppmärksamhet,
känslor, attityder och erkännande.
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Multisensorisk stimulering
Hoien & Lundberg (1992, s 220-222) beskriver hur multisensorisk stimulering
omfattar undervisningsmetoder där fler än ett av människans sinnen används i
inlärningsprocessen. Tanken är att man ska kompensera för svagheter i vissa
modaliteter genom undervisning via andra. Undervisningen ska bygga på
elevens starka sidor.

”Integrationen av information från olika sinnen ska bygga upp nya kanaler för
tillägnandet av läs- och skrivfärdighet och samarbete mellan olika sinneskanaler är
väsentligt för utveckling av god färdighet i att läsa och skriva” Hoien &
Lundberg,1992, s 222).

Olika multisensoriska metoder:
• Gillingham/Stillman-programmet

Här arbetar eleven med bokstäver, bokstavssekvenser, analys av
bokstavssekvenser, analys av regelbundna ord och till sist analys av längre
och mer komplicerade ord. Metoden bygger på interaktion av visuellt,
auditivt, kinestetiskt och taktilt lärande (Hoien & Lundberg, 1992, s 224).

• Fernalds VAKT-metod (interaktion mellan visuell, auditiv, kinestetisk och
taktil stimulering)
En viktig komponent är övningar i att spåra.
Metoden bygger på inlärning av hela ord och ställer inga krav på fonologisk
avkodning.
Man arbetar i tre stadier. Det första att spåra och skriva. Det andra att skriva
och uttala och i det tredje ser man orden och skriver dem sedan (Hoien &
Lundberg, 1992, s 224).

• Skaathuns bokstavsinlärning:
Varje bokstav presenteras genom en berättelse med illustration av
huvudfiguren i berättelsen. Illustrationen fungerar som associationsbild för
bokstaven och har både fonologiska och visuella hållpunkter.
Spårning av stora bokstavsformer stimulerar både det kinestetiska och taktila
sinnet (Hoien & Lundberg, 1992, s 227).

• Bok + band
Är ett pedagogiskt hjälpmedel för att stärka läsfärdigheten. Även ett sätt att
bryta den onda cirkeln. Det övar också koncentrationsförmågan och
förmågan att lyssna. Både auditiva (hör), visuella (ser), och motoriska
(uttalet) funktioner övas samtidigt.
Eleven kan själv läsa in ord på band. Därefter lyssnar han på sin egen
uppläsning och skriver ner orden (Hoien & Lundberg, 1992, s 228).
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• Dataprogram
Kan användas från den första bokstavsinlärningen till textläsning där det
ställs krav på både avkodning och läsförståelse. Hela tiden kan här eleven få
information om sina resultat och de obegränsade möjligheterna till repetition
är också viktiga (Hoien & Lundberg 1992,  s 231).

Datateknologi
Datateknologin är enligt Hoien & Lundberg (1992, s 236) synnerligen bra att
använda i specialundervisningen då eleverna inte bara får hjälp med att tackla
sitt handikapp utan också blir förtrogna med datatekniken. Detta får de ju stor
nytta av senare i arbets- och samhällslivet. För dyslektikerna är det inte minst
viktigt att dessa hjälpmedel i hög grad kan stärka självtilliten. För många
lässvaga elever verkar det vara känslomässigt lättare att ta emot rättelser från
datorn än från en lärare.  Föräldrar och lärare blir ibland ledsna och uppgivna
när framgångarna i elevens läsutveckling uteblir. Den lässvage registrerar lätt
sådana negativa signaler från omgivningen och därmed kan det uppstå
känslomässiga hämningar som blockerar inlärningsprocessen och ger en negativ
självbild. Datorn visar inga sådana negativa signaler.

Textförberedelse
Hoien & Lundberg (1992, s 238) menar att hjälpa den dyslektiska eleven att
utvidga ordförrådet är ett viktigt led i undervisningen i läsförståelse.

De anser att det är viktigt att förbereda texter med samtal där man knyter an till
barnets erfarenheter gör att barnet får en bakgrundskunskap och lättare förstår
texten och dess nya ord. Dyslektiska elever ser inte alltid att det finns en
förbindelse mellan det de läser och det de redan vet.
Även kunskap om själva strukturen i berättelse underlättar för läsaren att förstå
texten. Kunskap om hur berättelsen är uppbyggd blir också till nytta när eleven
själv ska komponera en berättelse (Hoien & Lundberg  1992, s 239-240).

Läsinlärningsmetoder:
Det finns flera metoder att använda vid läsinlärningen. Stadler (1994, s 56) anser
att för de allra flesta dyslektiker är ljudbaserade metoder bäst. De behöver från
början en strukturerad och systematisk undervisning i långsam takt. Läs- och
skrivinlärningen sker oftast samtidigt. Det kan i vissa fall vara lämpligt att börja
med skrivinlärning utifrån ljudanalysövningar.

Bokstavsmetoden
Att först lära sig bokstäverna, sedan stava och sist läsa (Stadler, 1994, s 44).
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Ljudmetoden
Metoden tillämpar en mängd elementära övningar för att hos barnen skapa nära
anknytning mellan ljuden och bokstäverna. Ljudinlärning sker utifrån samtal om
bokstavsbilder och ljudanalys av aktuella ord. Skrivövningar präglar in
bokstavsformen, samtidigt som ljudet uttalas.
Skrivinlärningen löper jämsides med ljud- och läsinlärningen.
Ett ljud i taget lärs in och associeras med sin symbol/bokstav eller i ljudstridigt
stavade ord med sina bokstäver som t.ex. i sje-ljudet.
Inlärningsgången är strukturerad och går från lätta/inlärda till svåra/okända
(Stadler, 1994, s 45).

Wittingmetoden
Har samma utgångspunkt som ljudmetoden – att befästa kopplingen mellan
ljuden och deras symboler, bokstäverna.
Stor vikt läggs på inlärning och övning av ”symbolfunktionen” som innebär
befästande av associationerna mellan symbolerna/bokstäverna och deras ljud.
Läsövningarna görs med hjälp av innehållsneutrala språkstrukturer. Dessa
strukturer kan vara ord med betydelse eller nonsensord. Eleven kan då bortse
från innehållet och helt koncentrera sig på avläsningstekniken.
Jämsides med lästeknikövningarna övas förmågan till ljudanalys genom att
lyssna och skriva. Undervisningen sker utan läsebok och bildmaterial efter ett
noga preciserat program. som består av delarna, ”lyssna”, ”se”, ”artikulera”,
och ”forma”  (Stadler, 1994, s 48).

LTG (Läsning på talets grund)
Här betonas elevens roll som aktiv och skapande i inlärningsprocessen och
lärarens roll mer som arbetsledare än som undervisare. Eleven förutsätts att själv
kunna strukturera och planera sin inlärning.
Utgångspunkt för läsinlärningen är elevens eget samtalsspråk. Läroböcker
används inte.
Laborativa arbetsformer rekommenderas för att eleverna ska få göra egna
upptäckter. Det anses viktigt att det språkliga övningsstoffet kommer från
barnen själva under gemensam aktivitet.
Inlärning och skrivning av bokstäver och vissa andra skrivövningar är dock helt
individualiserade.
Arbetssättet är helt inriktat på förståelse (Stadler, 1994, s 52).

Långsiktiga åtgärder
Jacobson & Lundberg ger förslag på långsiktiga åtgärder för att åtgärda läs- och
skrivsvårigheter:

• fortbildning för all personal inom barnomsorgen
• språkskola för barn med så stora språkliga svårigheter att resurserna på

logopedmottagningen inte räcker till
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• förskolemetodiken skulle utvecklas så att den kan användas även under de första
skolåren

• årskursblandad språkklass (Jacobson & Lundberg, 1995, s 90).

R Dunn, K Dunn och D Treffinger (1992, s 76) menar att det mest effektiva
sättet att hjälpa alla barn, är att hjälpa dem att lära sig hur de bäst kan hjälpa sig
själva att bli framgångsrika i sin inlärning.
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Resultat och diskussion

Undersökningen är uppdelad i tre avdelningar, den första gällande elevens
allmänna trivsel i skolan och relationer till kompisar, den andra delen gäller
elevens prestationer i skolan, dels vad de själva tycker och dels vad de tror andra
tycker och den tredje delen gäller elevens läsning, både vad de själva och andra
tycker om deras läsning, hur mycket de läser, om det är viktigt att kunna läsa
och hur man kan göra för att bli en bättre läsare. Jag redovisar varje del av
undersökningen för sig, dels i diagram och dels i löpande text. Rubriker och svar
i diagrammen är mer generaliserade än i det verkliga samtalet. Som förut nämnts
är antal intervjuade 5 flickor och 6 pojkar. (5 goda och 6 svaga läsare, blandat
flickor och pojkar).

Trivsel och relation till kompisar

Trivs du i skolan?

Den första delen av intervjun gäller elevens allmänna trivsel och deras relation
till kompisar. Det är bara en flicka av de goda läsarna som inte trivs i skolan.
Det är samma elev som i senare diagram inte tror sig vara omtyckt av
kompisarna. Av de svaga läsarna är det 50% av pojkarna som inte trivs medan
alla flickor även här trivs i skolan.

Har du några kompisar?
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g o d a  l ä s a r e
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(100%) ( 0 % )
h a r  k o m p i s a r
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Kompisar
g o d a  l ä s a r e
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Alla goda läsare hade bra med kompisar medan däremot 75% av pojkarna  som
var svaga läsare hade problem med kompisar eller inga hade. Flickorna som var
svaga läsare hade bra med kompisar.

Tror du andra tycker att du är en bra kompis?

Av de goda läsarna trodde alla utom en flicka att de andra tyckte de var en bra
kompis. Av de svaga läsarna var det bara en av flickorna och en av pojkarna
som trodde att de andra tyckte att de var bra kompisar. 75% av pojkarna som var
svaga läsare trodde inte att andra tyckte de var bra kompisar.

I den här delen av undersökningen märks en tydlig skillnad mellan goda och
svaga läsare. De svaga läsarna ger en mycket mer negativ bild av sin
skolsituation än de goda läsarna. De svaga läsarna är också mer osäkra på vad
deras kompisar tycker om dem. Det är samma barn som inte trivs, inte har
kompisar och inte vet vad kompisarna tycker om dem. Dessa saker hör troligen
ihop med varandra och gör att skolsituationen upplevs negativ för dessa elever.

Jacobson & Lundberg (1995, s 17) har ju beskrivit hur många vuxna med läs-
och skrivsvårigheter tycker sig ha dåligt självförtroende och känner det som ett
hinder, både i sitt arbete och rent personligt. Det jag tycker mig se är att de
svaga läsarna redan här har utvecklat en osäkerhet på sig själva och på hur andra
ser på dem. Detta styrker det som Taube (1987, s 82) skriver om att det påvisats
av forskare att lässvaga elever i allmänhet har lägre självvärdering än andra.  Det
är vanligt att när eleven märker att han/hon inte kan lära sig läsa och skriva i
samma takt som sina kamrater, ofta får en känsla av att vara mindre värd och att
de också ofta känner sig utanför. Tyvärr ser ibland även omgivningen dessa barn
som mindre lyckade och statusen hos kamraterna sjunker. Detta problem måste
vi tidigt uppmärksamma och aktivt arbeta för att minska. Ett viktigt sätt är att
det som dessa elever är bra på inom andra områden, lyfts fram och att eleven där
får erkännande och uppmuntran.

(80 ,0%)

(20 ,0%)
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t r o r  -  e j  o k

Hur tycker andra om dig?
g o d a  l ä s a r e
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s v a g a  l ä s a r e
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Jag tror, liksom Jacobson & Lundberg (1995, s 27) att det är viktigt att eleven
känner sig trygg i skolan och att relationen till de vuxna är bra. Detta är
naturligtvis viktigt för alla elever men det är särskilt viktigt för de svaga
eleverna och de som lättare utvecklar ett dåligt självförtroende. Tryggheten
utgör basen för elevens inlärning och man bör från första början arbeta på att få
ett vänligt och inlärningsbefrämjande klimat i skolan. Det är viktigt att eleven
känner lärarens accepterande och att läraren ser både elevens starka och svaga
sidor. Eleven måste behandlas med respekt för att få ett bra självförtroende.

Prestationer i skolan

Tycker du att du är duktig i skolan?

Tror du att andra tycker du är duktig?

När det gäller elevernas syn på skolarbetet, både på sin egen prestation och hur
andra ser på deras prestation ger de goda läsarna bara positiva svar, de tycker
själva att de är duktiga i skolan och tror också att andra tycker det. Bland de
svaga läsarna är det 50% av både pojkar och flickor som inte själva tycker att de
är duktiga i skolan.
Medan alla de goda läsarna trodde att andra (kompisar, föräldrar, och lärare) såg
på dem som duktiga i skolan var det bara en flicka och en pojke av de svaga
läsarna som trodde att andra såg på dem på det viset.  En flicka (50%) och tre
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Är du duktig i skolan?
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Är du duktig i skolan?
s v a g a  l ä s a r e

(33 ,3%)

(66 ,7%)

ja

n e j

Duktig tycker andra?
s v a g a  l ä s a r e

(100,0%) (0 ,0%) ja

n e j
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pojkar (75%)  trodde att andra tyckte de var dåliga i skolan eller också visste de
inte vad andra tyckte om dem.

Även här märks alltså en tydlig skillnad mellan de goda och svaga läsarna. De
goda läsarna har ett mycket bättre självförtroende när det gäller sina egna
prestationer i skolan. Pojkarna visar även här procentuellt sämre självförtroende
än flickorna.

Taube (1988) skriver att amerikanska undersökningar har visat att sambandet
mellan självbild – prestationer i skolan finns, men att det inte är så stort som
man trott. Sambandet mellan negativ självbild och låg prestation är starkare än
mellan positiv självbild och hög prestation. Taube menar att svårigheten med att
avgränsa självbildsbegreppet förmodligen är en orsak till att man bara kan visa
på måttliga samband  mellan detta och skolprestationer.  Hon säger också att
prestationssjälvbild t.ex. hur man värderar sin läsförmåga, ger starkare samband.
Min undersökning visar på ett ganska starkt samband mellan att vara en svag
läsare och att ha en låg självvärdering.
Detta tycker jag visar på hur viktigt det är att eleven får arbeta med saker
han/hon kan och inte bara träna på det som är svårt för eleven. Eleven måste få
känna att han/hon är duktig och kan klara av saker för stärka sitt självförtroende.

Läsning
I den sista delen av intervjun som gäller elevens läsning och läsvanor finns
skillnaden mellan goda och svaga läsare kvar.

Tycker du bra på att läsa?

Det är bara en flicka utav de goda läsarna som inte själv tycker hon läser bra.
Utav de svaga läsarna är det en av sex som tycker de läser bra. Detta visar på en
viss självinsikt eftersom det ju är de svaga läsarna som tycker att de inte läser så
bra och de goda läsarna som tycker de läser bra. Jag tror att de flesta elever vet
ganska bra vad de är bra på och inte.
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Vad tror du andra tycker om din läsning?

Alla goda läsare tror att andra tycker de läser bra och två av de svaga läsarna gör
också det. De övriga svaga läsarna tror att andra (kompisar, lärare och föräldrar)
tycker de läser dåligt eller också vet de inte vad andra tycker.

De negativa svaren kommer även här från gruppen med svaga läsare.

Hur mycket läser du hemma?

Ett klart konstaterande efter intervjusvaren är att de goda läsarna läser hemma,
för det mesta varje dag, medan hälften av de svaga läsarna aldrig läser och andra
hälften läser någon gång ibland. Här syns tydligt en ond cirkel som eleverna
hamnat i, den svaga läsaren läser sällan för det är jobbigt och tråkigt att läsa och
ju mindre han/hon läser ju svårare och jobbigare blir det att läsa…
Denna onda cirkel måste eleven få hjälp med att bryta och det är lättare att
förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en etablerad ond cirkel till en
god. Stadler (1994, s 35) påpekar att den första läs- och skrivinlärningen vid
skolstarten är viktig därför att den fortsatta läsutvecklingen i hög grad beror på
om den första kontakten med skriften blir lyckad. Eleven måste tro att han/hon
kan lära sig läsa. Det måste också vara roligt och intressant att läsa. Därför
måste man utgå från elevens intressen och personlighet. Det gäller att hitta
böcker och texter som eleven verkligen blir intresserad av.
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Det är också viktigt att eleven kompenseras för sina lässvårigheter redan tidigt
så att han/hon inte kommer efter i kunskaper, ordförråd och allmänorientering.
När man inte förstår är det lätt att tappa intressent och lägga av. Här gäller det
att utnyttja alla tekniska hjälpmedel som finns och att ha en stor portion fantasi.
Kompensation är en viktig väg att höja elevens motivation säger Jacobson &
Lundberg (1995, s 143) och det tror jag mycket på.

Är det vikigt att kunna läsa?

Alla elever utom en pojke tyckte att det var viktigt att kunna läsa. Skillnaden var
varför det var viktigt. De goda läsarna hade ett mer långsiktigt mål med sin
läskunnighet, för att kunna få jobb, för att få information i samhället, högre
utbildning och kreativitet. De svaga läsarna hade mer kortsiktiga mål med sin
läskunnighet, att läsa skyltar och kartor när man skulle resa, läsa räkningar,
livsmedelsinnehåll, frågorna i skolan och för körkort.

Den här skillnaden undrar jag om den beror på hur eleven är van vid att
läsningen används hemma  eller om den beror på något annat. Det har jag inte
fått svar på genom min undersökning mer än att de goda läsarna läser mycket
mer hemma än de svaga. Liberg (1993, s 15) menar också att det visat sig att
barn som inte har en uppfattning om varför man läser och hur det går till när
man läser, med stor sannolikhet kommer att få läs- och skrivsvårigheter. Detta
tycker jag visar på hur viktigt det är att föräldrar uppmärksammas på vikten av
att läsa högt för barnen redan när de är mycket små. Man bör också framhålla att
det är betydelsefullt att samtala runt texten. Här tycker jag också att det är
viktigt att framhäva bibliotekens förtjänster och att lära både vuxna och barn att
flitigt utnyttja dem.

Både goda och svaga läsare tyckte att de skulle kunna läsa mer för att blir bättre
läsare. De goda läsarna föreslog också att träna på svåra ord medan de svaga
läsarna inte hade några andra förslag på hur de kunde blir bättre på att läsa.

(100,0%) (0 ,0%) ja

n e j

Viktigt att kunna läsa?
g o d a  l ä s a r e

(83 ,3%)

(16 ,7%)

ja

n e j

Viktigt att kunna läsa?
s v a g a  l ä s a r e
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Jag hade hoppats att jag genom min undersökning skulle få fram att eleverna
själva kände på sig hur de skulle vilja lära sig läsa. Att jag skulle kunna få tips
på hur eleverna själva tänkte kring sin läsning. Det verkar som om det är svårt
för eleven att hitta på något nytt sätt att träna läsning som skulle passa just dem.
De är så vana vid att vi vuxna säger till dem hur de ska göra. En pojke som var
en svag läsare och inte läste något alls hemma sa att han skulle kunna tänka sig
att möjligen läsa serier. Kanske ett sätt vore att ge honom tillgång till serier i
skolan, både för att läsa i skolan och hemma. Flera av de goda läsarna beskrev
hur de kunde leva sig in i  och se inre bilder genom böcker de tyckte var
spännande och roliga. En flicka sa att ”Det är viktigt att läsa för att få fantasi:”
Det visar hur viktigt det är att hitta litteratur som passar den enskilda eleven för
att han/hon ska få upp ett intresse för läsningen.

När  jag tittade på vilka böcker eleverna hade som bänkböcker och frågade vilka
som tyckte det var roligt att läsa tyst, visade det sig även här att det inte var
svårighetsgraden på boken utan just innehållet som gjorde det roligt att läsa eller
inte. Elever kunde ha böcker som egentligen var lite för svåra men tyckte de var
så roliga att läsa att det motiverade till extra ansträngning.
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Avslutande diskussion

Min undersökning visade större skillnader mellan goda och svaga läsare,
gällande deras självförtroende och positiva eller negativa syn på skolan, än jag
väntade mig utifrån den litteratur jag läst. Det visade sig  också att bland de
elever jag intervjuade, fanns det ett starkt samband mellan låg prestation och
negativ självbild. Men även sambandet mellan hög prestation och positiv
självbild var ganska starkt.

Jag tycker att detta visar att det är viktigt att arbeta med att öka självförtroendet
hos alla elever, men särskilt hos de svaga. De måste tro på att de kan lära sig
saker. Man måste också hitta de saker de är duktiga på och förstärka det positiva
i det. Man måste också skapa en mängd inlärningstillfällen där eleven får lyckas,
för att vända onda cirklar till goda.

Eleven med läs- och skrivsvårigheter måste också få gott om tid för sin
inlärning. Specialundervisningen måste både kompensera och åtgärda
svårigheterna och den får inte innebära ett par timmar i veckan utan måste
prioriteras mer.
Hoien & Lundbergs (1992, s 219) beskrivning av hur man i Danmark provat
med en koncentrerad, intensiv undervisningsperiod där 12-15 timmar per vecka
var avsatta för läsning och skrivning, visade ju på mycket positiva resultat..

Jag tror det är viktigt att man ser till eleven som helhet och inte bara
koncentrerar sig på hans/hennes läs- och skrivsvårigheter. Alla vuxna som finns
runt eleven måste vara införstådda med elevens behov. Även om man inte
vetenskapligt påvisat något direkt samband mellan motorisk träning och
läsutveckling har man ju ändå tyckts sig se ett indirekt samband. Denna träning
ger en bättre självbild och kan inverka positivt på kommunikation,
uppmärksamhet, känslor, attityder och erkännande. Det finns stora möjligheter
att i skolvardagen, både i klassrummet, på skolgården och under idrottslektioner
träna barnens motorik.

Läraren och kamraters attityder, förväntningar och värderingar påverkar elevens
självbild. Jag tror det är viktigt att från början arbeta mycket på att bygga upp ett
accepterande och vänligt klimat i klassen. Alla eleverna tjänar på detta och för
de svaga eleverna är det ett måste med ett bra inlärningsklimat.

Skolan har ett ansvar att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter på bästa
sätt. Vi ska arbeta på ett varierat sätt, rätt utnyttja specialpedagogiska medel,
använda oss av flexibla grupper, försöka ha en stor vuxentäthet och arbeta på
individualiserat sätt. Detta är lätt att säga men svårare att leva upp till. Det
behövs både resurser och fortbildning för att nå upp till dessa mål. Men vi måste
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också tänka på att i stort sett alla barn med läs- och skrivsvårigheter som får den
hjälp de behöver och har rätt till, går det att hjälpa och kan lära sig att hantera
och kompensera sina svårigheter.

Jag tycker att skolan handlar om det som Dunn, Dunn & Treffinger (1992, s 15)
säger, att barnen behöver lära sig att hjälpa sig själva att blir framgångsrika i sin
inlärning. För att nå långsiktiga mål med vår undervisning och för att eleverna
ska få kunskaper som de har nytta av hela livet måste de lära sig att lära.

Jag vill visa på ett citat av Stadler (1994, s 76) som jag tycker beskriver
problematiken med läs- och skrivsvårigheter.

 ”Det finns inte några färdiga metoder eller program som passar alla barn som har en
viss typ av problem, exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Det är därför nödvändigt att
kartlägga varje elevs problem, som t.ex. hur svårigheterna visar sig och vad de kan
tänkas bero på. Därefter kan man utarbeta ett individuellt åtgärdsprogram för varje
barn. Alla har sitt individuella sätt att uppleva och använda språket i tal och skrift.”

Jag har under arbetet med denna uppsats förstått att för elever med läs- och
skrivsvårigheter kan situationen se mycket olika ut. När man läser om alla
svårigheter och konsekvenser som kan drabba en elev med dessa svårigheter
skulle det kunna kännas omöjligt att veta hur man ska kunna hjälpa denna elev.
Men jag tycker att jag blivit uppmuntrad och inspirerad när jag läst om alla tips,
hjälpmedel och metoder som man kan använda sig av, både för att förebygga
och minska läs- och skrivsvårigheter. Mycket av allt detta är sådant jag tror man
ska tänka på när det gäller alla elever, inte bara dem med läs- och
skrivsvårigheter. Alla lär sig på olika sätt, det måste få ta olika lång tid och alla
elever behöver uppmuntran och få känna sig duktiga.

Det är viktigt att tidigt vara uppmärksam på dessa tecken och symtom som kan
vara början till läs- och skrivsvårigheter, ha lite is i magen och framför allt se
positivt på eleven och arbeta utifrån detta.
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Bilaga
Utgångspunkter för intervju

Del 1
Trivs du i skolan?

Vad är bra?

Vad är dåligt?

Har du några kompisar?

Bästisar?

Vad gör du på rasterna?

Vad skulle du vilja göra på rasterna?

Hur är en bra kompis?

Är du en bra kompis tycker du?

Hur tror du dina kompisar tycker du är?

Hur skulle du vilja vara?

Del 2
Är du duktig i skolan tycker du?

Vad tror du dina kompisar tycker?

Vad tror du din lärare tycker?

Vad tror du dina föräldrar tycker?

Del 3
Är du bra på att läsa?

Kan du säga någon bra bok du läst?

Vad tror du dina kompisar tycker om din läsning?
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Läser du mycket, varje dag, någon gång i veckan?

Vad läser du (böcker, serier, tidningar, TV-text…)?

Kan man läsa på olika sätt (faktatext, läxor, rolig bok – ögna/skumläsa, lära sig,
leta, noga)?

Är det viktigt att kunna läsa?

Varför?

Skulle du vilja bli bättre på att läsa?

Hur skulle du vilja göra/träna?


