
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Marie Tengroth

Läs- och skrivsvårigheter
- en studie i teori och praktik

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Birgitta Hjelm,

LIU-ITLG-EX--99/18-SE Institutionen för
tillämpad lärarkunskap

Avdelning, Institution
Division, Department

Datum
Date



Institutionen för
tillämpad lärarkunskap
581 83 LINKÖPING

1999-04-06

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN    LIU-ITLG-EX-99/18-SE

          
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title
Läs- och skrivsvårigheter – en studie i teori och praktik
Reading- and writing difficulties – a study in theory and practice

Författare
Author
Marie Tengroth

Sammanfattning
Abstract

Mitt syfte med detta arbete är att reda ut begreppen ordblindhet, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.
Jag har sedan valt att använda definition läs- och skrivsvårigheter.
I arbetet har jag undersökt hur pass väl teori stämmer överens med praktik, med tyngdpunkt på dessa orsaker,
symptom, diagnos och åtgärder.
Det är idag ganska oklart om vilka faktorer som är bidragande orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Forskarna är
osäkra på om läs- och skrivsvårigheter kan vara ärftligt betingat. Dock vet man säkert att miljön är en starkt
påverkande faktor.
Mina studier, såväl i teorin som i praktiken visar däremot på att symptomen för läs- och skrivsvårigheter är tydliga.
Dessutom är åtgärder i form av hjälp från speciallärare en viktig del för att individen med läs- och skrivsvårigheter
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SAMMANFATTNING
Jag har studerat och bearbetat forskning och kunskaper inom området läs- och
skrivsvårigheter. Jag har inriktat mig på följande problemformuleringar,
• hur defineras läs- och skrivsvårigheter och dyslexi?
• vilka symptom är vanliga i samband med läs- och skrivsvårigheter?
• hur ställs diagnosen läs- och skrivsvårigheter?
• vilka är orsakerna till läs- och skrivsvårigheter?
• vilka åtgärder tillämpas i förebyggande syfte och efter fastställd diagnos?

För att få svar på mina problemformuleringar så har jag läst litteratur inom läs- och
skrivsvårigheter och intervjuat två speciallärare. Dessutom har jag utfört en
fallbeskrivning av en elev med läs- och skrivsvårigheter.

Resultatet blir att det är svårt att fastställa en gällande definition för läs- och
skrivsvårigheter. Dock har jag i mitt arbete försökt att tydligt klargöra skillnaden
mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
 I mitt arbete har jag valt att använda definitionen läs- och skrivsvårigheter.
Det råder i dag oklara meningar om vad orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är.
Dock är symptom på läs- och skrivsvårigheter hos en individ ganska så enkla att
uppmärksamma och lämpliga åtgärder bör utarbetas av kompetent personal.
Diskussionen har utmynnat i att få fram likheter och olikheter mellan teori och
praktik. Diskussionen är dessutom ett avsnitt där jag ventilerar och diskuterar
mina åsikter och funderingar efter mitt resultat i arbetet. Jag behandlar
problemformuleringarna punkt för punkt och har hela tiden med jämförelser
mellan litteraturstudier, intervjuer, fallbeskrivningen och mina egna åsikter.
Därefter har jag en avslutande och sammanfattande kommentar till resultatet.
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7.
BAKGRUND
Att kunna läsa och skriva är ett krav som ökar för varje dag i det svenska
samhället. En individ med stora brister i läsning och skrivning har stora
svårigheter att ta sig fram i skolarbetet. Som lärare är jag skyldig att hjälpa en elev
med läs- och skrivsvårigheter på bästa möjliga sätt i skolan.
I och med en kurs i min lärarutbildning som var inriktad på specialpedagogik så
fann jag området läs- och skrivsvårigheter intressant. Efter avslutad kurs så
bestämde jag mig för att skriva mitt examensarbete om läs- och skrivsvårigheter
för att få mer kunskap inom området.
Det första som intresserade mig inom läs- och skrivsvårigheter var orsakerna till
läs- och skrivsvårigheter. Därefter följde det sig naturligt att även arbeta med
definition av läs- och skrivsvårigheter, vanliga symptom, hur diagnosen läs- och
skrivsvårigheter ställs samt vilka åtgärder som tillämpas.
Ämnet läs- och skrivsvårigheter är ett stort område som det fortfarande finns flera
frågetecken om, vilka inte alla är besvarade. Det fick mig att vilja veta mer om
ämnet och att reda ut begrepp som ordblindhet, dyslexi och läs- och
skrivsvårigheter.

SYFTE
Mitt syfte med detta examensarbete är att få ökad kunskap inom området läs- och
skrivsvårigheter. Jag vill dessutom reda ut begreppen ordblindhet,  dyslexi och
läs- och skrivsvårigheter.
I mitt arbete så kommer jag att använda definition läs- och skrivsvårigheter och
inrikta mitt arbete på dess orsaker, symptom, diagnosticering och åtgärder.
Jag skall även undersöka, genom intervjuer hur speciallärare resonerar och arbetar
i praktiken. Jag vill se hur pass väl teori stämmer överens med praktik.

PROBLEMFORMULERINGAR
För att precisera mitt syfte så inriktar jag mig på följande problemformuleringar.
• Hur defineras ordblindhet, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter?
• Vilka symptom är vanliga i samband med läs- och skrivsvårigheter?
• Hur ställs diagnosen läs- och skrivsvårigheter?
• Vilka är orsakerna till läs- och skrivsvårigheter?

• Vilka åtgärder tillämpas i förebyggande syfte och efter fastställd diagnos?
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
Under denna rubrik så avser jag att beskriva min uppläggning och mitt
genomförande av arbetet. Det infaller under tre rubriker, litteratur, intervjuer och
fallbeskrivning.
              

Litteratur                                                                                              Litteraturstudier
har varit en viktig del av mitt arbete om läs- och skrivsvårigheter. Jag har i mina
litteraturstudier valt böcker från flera forskare för att få problemet läs- och
skrivsvårigheter i ett så brett perspektiv som möjligt.
Litteraturstudierna har varit nödvändiga för att skaffa konkret kunskap och skapa
tankar och frågeställningar hos mig själv. Jag har sökt svar på de
problemformuleringar som jag inriktat mig på. Jag har varit väldigt noga med att
skriva ner mina spontana tankar och funderingar om det jag läst för att ha nytta av
det i min diskussion.

Intervjuer
Vid intervjuerna har jag utgått från de problemformuleringar som jag inriktat mig på
i mitt arbete. Anledningen till att jag ville ha med intervjuer i mitt arbete var för att
kunna jämföra hur pass väl teorin stämmer överens med praktiken.
Intervjuerna har gått till på så vis att jag kontaktat personerna i fråga, presenterat
mig själv och min avsikt med en intervju. I god tid innan avtalad tid att ses har jag
överlämnat eller skickat mina frågor till specialläraren. Detta för att läraren skall ha
fått tid på sig att tänka igenom mina frågor innan vi ses. Min intervju med läraren
blev mer en diskussion då vi tillsammans diskuterade frågorna. Under tiden
antecknade jag det som var användbart i mitt arbete.
Efter att vi båda ansett oss nöjda med diskussionen läste läraren igenom det som
jag antecknat. Detta för att undvika missförstånd och felaktig skrift.
 Speciallärare 1 är en medelålders kvinna med bred erfarenhet av sitt yrke. Hon
visade tydligt att hon fortfarande fann sitt yrke givande och roligt.
Speciallärare 2 är också en medelålders kvinna som varit i yrket i över tjugo år.
Hon sa sig vara missnöjd med sitt yrke, tyckte att det blivit sämre och sämre
förutsättningar för henne. Hon syftar då på neddragna speciallärartjänster där hon
jobbar. Därmed anser hon inte sitt yrke speciellt givande, utan snarare ett yrke där
hon inte har möjlighet att fördela sin arbetstid som hon skulle önska vara möjligt.
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Fallbeskrivning
Anledningen till att jag ville ha med en fallbeskrivning i mitt arbete var att jag fann
det nödvändigt för att få arbetet med en elev som har läs- och skrivsvårigheter i
sin helhet. Dock hade jag önskemål om att få ett par fallbeskrivningar till. Detta var
dock någonting som inte kunde genomföras. Speciallärarna ville inte lämna ifrån
sig något som helst skrivet eller sagt om en elev.
 Jag ville belysa hur en elev med läs- och skrivsvårigheter behandlades och vilka
åtgärder som sattes in i skolan. Att jag valde just denna pojke i min fallbeskrivning
är av den anledningen att jag kom i kontakt med honom i samband med min
praktik. Vi fick väldigt god kontakt och jag tillbringade ganska mycket tid
tillsammans med honom i skolan. Vi byggde upp ett förtroende för varandra och
därför föll det sig naturligt att han också läste högt för mig. Jag har valt att kalla
honom för John i detta arbete.

LITTERATURGENOMGÅNG
Jag har läst ett flertal böcker och inriktat mig på mina problemformuleringar som
är genomgående under hela mitt arbete. Vissa citat är medtagna i mitt arbete.
Dessa är så väl valda ord att jag inte finner någon anledning att skriva om dem
med egna ord.
I mina litteraturstudier har jag tagit del av författarens åsikter och
forskningsresultat om läs- och skrivsvårigheter. Jag har även rett ut begreppen
dyslexi och ordblindhet utifrån min litteraturläsning.

Definition
Det är viktigt att tydliggöra de tre olika begreppen ordblindhet, dyslexi och läs-
och skrivsvårigheter.
Förr användes ordblindhet som ett uttryck för all form av läs- och
skrivsvårigheter vilket är ett felaktigt begrepp. En individ med läs- och
skrivsvårigheter ser ju ordet men har svårt med avkodningen, alltså är
personen inte ordblind (Madison, 1992).
Dyslexi är en benämning på svåra och långvariga läs- och skrivsvårigheter
(Stadler,1994). Att definiera läs- och skrivsvårigheter som dyslexi kan dock
endast utföras av en läkare efter utredning. Dyslexi är tydliga, genomgående och
specifika läs- och skrivsvårigheter som beror på en hjärnskada. Det är dock
vanligt att många förknippar dyslexi med nedsatt intelligens. Rent vetenskapligt så
har inte dyslexi någon som helst förankring med intelligens utan skall i stället
defineras som en felkoppling i nervcellerna i hjärnbarken, det kopplar inte lika fort
som vanligt (Madison, 1992).
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     Ordet dyslexi kommer från grekiskan. Vi skulle kunna kalla det bristande   läsfärdigheter eller
dåligt ordsinne. Uttrycket ”dåligt ordsinne” är hämtat från den kände svenske hjärnforskaren
David Ingvar. Liksom vissa människor saknar bollsinne eller t ex musikalitet, saknar andra
”ordsinne”. Detta är inte liktydigt med sjukdom, det är inte en defekt, det är helt enkelt varianter
i hjärnkonstruktionen

     ( Madison, 1992, s.17).

Enligt en forskning som bedrivits vid Harvarduniversitetet i USA, där tio
donerade hjärnor från dyslektiker undersökts, har man observerat att språkområdet
i högra och vänstra hjärnhalva är lika stora. Hos icke dyslektiker är språkområdet i
höger hjärnhalva mycket mindre (Madison 1992). Att även aktiviteterna i hjärnans
språkområde var avvikande hos de dyslektiska hjärnorna jämfört med de icke
dyslektiska hjärnor, tyder på att orsak till dyslexi är en avvikelse i
hjärnfunktionerna (Madison, 1992).

Läs- och skrivsvårigheter är svårigheter som kan grunda sig på såväl primära
som sekundära orsaker i miljön. En individ kan alltså ha läs- och skrivsvårigheter
utan att för den delen ha dyslexi, dock har en individ alltid läs- och
skrivsvårigheter om han/hon har dyslexi (Stadler, 1994).

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig i att
individen har svårare än normalt att hantera ord och bokstäver trots att han    intellektuellt sett inte
borde ha det (Lundgren & Ohlis, 1995, s.6).

En elev kan  ha tillfälliga läs- och skrivsvårigheter p g a ostimulerad miljö med
torftig läsvana i hemmet.
En utförligare benämning om vad läs- och skrivsvårigheter är ger jag med följande
citat.

     Om den enskilde individen får så stora problem att den inte på ett funktionellt sätt kan läsa och
skriva i det liv och samhälle den lever, har den uppenbara läs- och skrivsvårigheter (Björk &
Liberg, 1996, s.131).

Jag har bestämt mig för att i detta arbete använda definitionen läs- och
skrivsvårigheter.

Symptom
Läs- och skrivsvårigheter visar sig i olika svårighetsgrader. Vissa förväxlar
bokstäver eller ser hoppande bokstäver, medan andra knappt kan läsa eller skriva
överhuvudtaget (Stadler, 1994).
Vanliga primära symptom vid lässvårigheter är enligt Madison (1992) följande:
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• läser långsamt
• läser hackigt
• läser fort
• läser om
• läser fel på småord
• gör tillägg med bokstäver i ett ord, t ex helt blir helst
• vänder på ord
• kastar om bokstäver

Vanliga primära symptom vid skrivsvårigheter är enligt Madison (1992) följande:
• osäker på ljud
• utelämnar vokaler
• utelämnar ändelser
• kastar om konsonanter
• glömmer prickar
• spegelvänder bokstäver och siffror
• skriver otydligt för att dölja sin fel

Tydliga sekundära symptom som man kan märka hos individer med läs- och
skrivsvårigheter är att de har svårigheter med läsförståelse, att de ofta läser lite tyst
och otydligt, de känner obehag och olust inför att läsa och då framförallt att läsa
högt för andra (Stadler, 1994).
Stadler (1994) nämner ytterligare kännetecken som det är viktigt att
uppmärksamma och se som tydliga symptom för läs- och skrivsvårigheter.

• blandar ihop höger och vänster, öst och väst
• svårt att skilja på b och d
• osäker på tider, datum och månader
• svårt att få sifferordning och svårt för att lära sig multiplikationstabellen
• svårt att uppfatta rim och ramsor
• klarar knappt av att minnas satser och återge dem

Man kan även finna tydliga känslomässiga symptom (Stadler, 1994). Det innebär
att individen har svag koncentrationsförmåga, dålig uthållighet, bristande
kroppsuppfattning, sen mognadsutveckling och att uppmärksamheten är väldigt
lätt att avleda.
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Enligt Rygvold (1993) är följande symptom vanliga vid läs- och skrivsvårigheter.

Lässvårigheter kan bland annat yttra sig genom att det blir problem med att:
• få ihop bokstäver och stavelser till ord,
• få en riktig ordning på de bokstäver som ingår i ett ord,
• läsa hela längre ord,
• läsa med normal hastighet,
• förstå en text.

Skrivsvårigheter kan bland annat visa sig på följande sätt:
• man skriver som det låter (”genom” blir ”jenom”),
• det är speciella problem med dubbelskrivning av konsonanter /”dubbel” blir ”dubel”),
• man utelämnar vissa av bokstäverna i ett ord (”Helene” blir”Hlne”),
• en kombination av olika feltyper (”självklart” blir ”skelvklat”).
(Rygvold, 1993, s.99).

Diagnos
Syftet med att diagnosticera i skolan är främst för att kunna förbättra, anpassa
och ha möjlighet att sätta in lämpliga åtgärder till enskilda elever (Stadler,
1994).Vid en dyslexiutredning tittar man noga på hur elevens situation ser ut.
Sedan femtiotalet har det funnits utarbetade läs- och skrivtester där en beräkning
utförs och provet poängsätts. Stadler (1994) tar upp de vanligaste läs- och
skrivtesterna, som t ex H4, DLS (Diagnostiska Läs- och Skrivprov), DLSM
(Diagnostiska Läs- och Skrivprov för Mellanstadiet), ITPA (Illinois Test of
Psycholinguistic Abilities), WISC (Weschler Intelligence Scale for Children) och
UMESOL (Umeå MEtalingvistiska Skriv- Och Läsmaterial för lågstadiet)
förekommer.

H4 är ett test som innebär att eleven skall läsa så många ord som möjligt på en
minut.
Inom DLS mätte man avläsningsförmåga, läshastighet, ordförståelse och
läsförståelse. Även en diktamen genomfördes. För lågstadiet ingick också
avläsning av bokstäver. DLS utarbetades vid lärarhögskolan i Stockholm för låg-
och mellanstadiet 1957-58 och för högstadiet 1967.
 DLSM är en omkonstruktion av DLS och utkom hösten 1973 och 1974. Med
hjälp av DLSM kan man analysera några aspekter på läs- och skrivförmågan hos
barnet.
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ITPA är ett språkligt test  som främst är avsett för att mäta psykolingvistiska
funktioner hos barn. Det används ofta för barn med talsvårigheter,
inlärningssvårigheter och språksvårigheter. Testet innehåller delproven, auditiv
reception, visuell reception, vokal uttrycksförmåga, ordflöde, motorisk
uttrycksförmåga, grammatisk helhet, auditiv helhet, sammanljudning, visuell
helhet, auditivt sekvensminne och visuellt sekvensminne. ITPA skall användas
som ett komplement till övriga tester för läs- och skrivsvårigheter och får endast
utföras av psykologer, logopeder och talpedagoger efter att de har genomgått en
särskild utbildning.

 WISC är ett intelligenstest för barn (Stadler, 1994). Att utföra intelligenstest och
genomgå medicinska undersökningar i samband med läs- och skrivtester är
viktigt, läs- och skrivsvårigheterna kan bero på medicinska skäl (Stadler, 1994).
WISC medger åtskillnad mellan olika faktorer som t ex mekaniskt inlärande
gentemot ett abstrakt tänkande.

UMESOL utarbetades 1984 för år 1-3. Testet består av tre delar, läsning och
skrivning, fonologisk medvetenhet och självbild. Det viktiga är att observera
elevens reaktioner och beteénde vid utförande av testet (Stadler, 1994).
I dag används även de nationella proven, de sk ämnesproven i år två och i år fem.
De nationella proven kan ses som en test för att tydligt uppmärksamma läs- och
skrivsvårigheter hos en individ.
Efter diagnosen läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att utforma ett
åtgärdsprogram som sedan skall följas för att skapa struktur och mål för såväl
eleven som läraren (Madison, 1992).

Orsaker
Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara betingande av arv eller miljö. Om
läs- och skrivsvårigheter kan vara ärftligt vet man inte riktigt säkert men man vet
säkert att miljön är en starkt påverkande faktor vad gäller läs- och skrivsvårigheter
(Rygvold, 1993).

Arv
Forskning har visat att arv kan förekomma vad gäller dyslexi, det har man sett i
hjärnan. Dock är det inte säkert om arv kan vara en påverkande faktor hos
individer med läs- och skrivsvårigheter (Rygvold, 1993).
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Miljö
Vad beträffar miljö som orsak till läs- och skrivsvårigheter så kan det delas in i två
kategorier, primära orsaker och sekundära orsaker.
Björk & Liberg (1996) sammanfattar orsakerna till läs- och skrivsvårigheter och
anser att dessa är:
Primära orsaker
• skolans inlärningsmiljö är inte avpassad för elevens kognitiva förutsättningar,

kulturella och social- psykologiska situation
• skolans inlärningsmetoder är endast i vissa tekniker
• eleven har kognitiva inlärningsproblem
• eleven har en försenad språkutveckling
• eleven har motoriska problem och bristande minnesförmåga
• bristande självförtroende och emotionella problem

Sekundära orsaker
• eleven förstår inte meningen med att lära sig att läsa och skriva
• eleven har växt upp i en miljö där föräldrarna inte läst och /eller skrivit med sitt

barn
• eleven har press på sig hemifrån att prestera bra skolresultat
(Björk & Liberg, 1996).

De barn som inte förstår varför man skall lära sig att läsa och skriva hamnar ofta i
gruppen av elever med läs- och skrivsvårigheter när de börjar i skolan. Många av
barnen har också dåligt självförtroende, emotionella problem, pressad hemmiljö
och/eller kamratstatus som de måste hävda sig i (Björk & Liberg, 1996).
Även ett barn med stort ordförråd kan ha läs- och skrivsvårigheter. Detta innebär
att barnet inte klarar av att minnas vad ett ord betyder trots att han/hon sett ordet
innan (Rygvold, 1993).

Barn som kommer från andra kulturella och social- psykologiska förhållanden är
ofta de som får läs- och skrivsvårigheter (Björk & Liberg, 1996). Vad beträffar de
kulturella förhållandena så innebär det att i vissa kulturer så läser föräldrarna mer
för sina barn än i andra kulturer. Detta kan ha stor betydelse för barnets
kommande läs- och skrivinlärning.
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Skolan kan vara en bidragande orsak till läs- och skrivsvårigheter för vissa
individer enligt Madison (1992). Här är några orsaker återgivna, även med förslag
på åtgärder.
• lärarbyten - minska i den mån den går!
• lärarens brist på förståelse/lämplighet/kunskap/skicklighet - låt lärarna ta del av

varandras erfarenheter genom möten med diskussion och utbyte av kunskaper.
• för tidig skolstart - vänta ett år till innan barnet skall börja skolan, samarbeta

lärare, föräldrar samt personalen på sexårs där barnet gått.
• för snabb inlärningsgång - ta till hjälp från specialläraren där eleven får jobba i

lugnare tempo. Den språkretarderade eleven behöver kanske flera gånger så lång
tid för inlärning som en normal läsare. Tiden för inlärning är den mest kritiska
tiden, vissa barn upplever stress och för snabbt inlärningstempo i skolan.

• läsmetodik i åk 1, ”ordbildmetod” olämplig för vissa elever - erbjud eleven ett
brett utbud av olika läsinlärningsmetoder, individualisera!

• stora klasser - försök att bilda mindre grupper där eleven kan arbeta i lugnare
miljö.

• oroliga klasser/dålig disciplin - arbeta med klassrumsklimatet.
• ”öppna skolor” med studiehallar, där aktiviteter pågår och där elever med läs-

och skrivsvårigheter helt förlorar förmågan att arbeta koncentrerat - försök att
skapa små studieceller/utrymmen där eleven kan sitta ostörd och arbeta.

• brist på åtgärdsprogram för läs- och skrivsvaga barn - samarbeta med
specialläraren på skolan och upprätta åtgärdsprogram vid ett utvecklingssamtal
tillsammans med eleven och elevens föräldrar.

• bristande struktur i undervisningen med okontrollerade och alltför fria
arbetsformer - hitta ett välstrukturerat och organiserat arbetssätt som blir tryggt
för eleven.

• frånvaro - finn orsaken och samarbeta med föräldrar och elev för att lösa
problemet.

• skolbyten - gör föräldrarna medvetna om problemet, sker skolbyte så var noga
med att ha god kontakt mellan skolan där eleven gått innan och skolan han/hon
flyttar till.

(Madison, 1992).
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Åtgärder
Skolan och läraren har stor betydelse och är kanske till och med avgörande för
elevens framtid, anser Lundgren & Ohlis (1995). En förutsättning för att kunna
hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter är att som lärare lyssna på eleven och
genomgående föra en dialog sinsemellan. Ett förtroende måste skapas så att eleven
känner sig trygg och får ett bra inlärningsklimat. Det viktigaste är att eleven får stå i
centrum och bli sedd, dock inte som ett problem (Lundgren & Ohlis, 1995).
Åtgärder som kan tillämpas i undervisningen innefattar ett flertal olika områden,
enligt Lundgren & Ohlis (1995).

1. Miljön
Elever med läs- och skrivsvårigheter har många gånger perceptionssvårigheter.
Detta kan innebära allt från mycket prat i klassrummet till att en bil kör förbi
utanför fönstret som stör elevens koncentration. Låt eleverna själva vara delaktiga
i hur de kan förbättra miljön i klassrummet.

2. Syn
Eleven kan se hoppande bokstäver när han/hon ska läsa en text. Detta beror
vanligtvis på att ögonens samsyn, ett ledande och dominerande öga som det
andra ögat följer, inte fungerar som normalt. Tänk på som lärare att inte skriva för
mycket på tavlan och inte skriva litet om du har en med synskada i klassen.

3. Hörsel
Vissa elever med läs- och skrivsvårigheter har även svårt att upptäcka ljudens
ordningsföljd i ett ord. Detta leder till att eleven får svårare att höra och förstå en
instruktion. Tänk på att tala tydligt och långsamt samt skriva upp på tavlan det du
som lärare har sagt så att eleven kan läsa sig till informationen.

4.  Anteckningar.
 Det är viktigt att som lärare tänka på att ge eleven med läs- och skrivsvårigheter
gott om tid när han/hon ska läsa någonting som är
oförberett. Detta är även viktigt vid läxläsning. Eleven skall få läxan genomgånget i
skolan innan den tas hem. Se till att eleven får gått om tid till att skriva ner sina
anteckningar.
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5.  Studieteknik
Läraren skall vara öppen för flera olika studietekniker som bör provas för att hitta
den studieteknik som bäst passar för eleven.

6. Främmande språk.
En elev med läs- och skrivsvårigheter får naturligtvis även svårt med att lära sig ett
främmande språk. I och med att engelskan är så pass viktig i dag är det viktigt att
eleven får hjälp i form av muntliga diskussioner och förhör.

7.  Matematik.
Eftersom eleven har läs- och skrivsvårigheter så får den också problem med
lästalen i matematiken. Även sifferinlärningen kan vara väldigt svårt för eleven då
siffrorna, precis som bokstäverna, kan verka hoppande.
Det är viktigt att som lärare kunna avgöra om eleven har problem med läsningen
av matematikproblemet eller om det är räknesättet.

8.  Skrivning
Läraren bör vara medveten om att inte rätta alla stavfel då detta kan leda till att
eleven känner sig misslyckad. För att skapa skrivlust är det lämpligt att låta eleven
få skriva egna fantasiberättelser som han/hon själv får fantisera i
hop. Hitta lättläst litteratur till eleven och erbjud även kassettband som eleven kan
lyssna på. En dator med ordbehandling kan även vara till god hjälp. (Lundgren &
Ohlis, 1995).

Språklig medvetenhet
Att träna språket och öka sin språkliga medvetenhet krävs för att bli en bra läsare
och skrivare. Madison (1992) skriver att barn som tidigt utvecklat sin språkliga
medvetenhet också lär sig att läsa och skriva snabbare.
Dahlgren & Melander (1995) delar upp språklig medvetenhet i olika områden.
Morfologisk medvetenhet innebär att man skall kunna dela upp språket, jämföra
ord och orddelar, bli medveten om hur ord bildas och hur ord kan ändras samt
bli medveten om delar i ett ord och kunna dela upp ordet i stavelser.
Fonologisk medvetenhet innebär att man skall vara medveten om ords längd t ex
skalbagge - ko. Man skall även bli medveten om ljud i ord, t ex vad ordet ”fågel”
börjar med för bokstav och kunna identifiera specifika ljud, finns s - ljudet i ”bil”?
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Inom syntaktisk medvetenhet så skall man bli medveten om hur satser byggs upp.
Man skall behärska satskonstruktioner, kunna göra om meningar till utrop etc.
Dessutom skall man kunna självkorrektera, alltså kunna rätta sig själv.
Semantisk medvetenhet innebär att man kan reflektera över språket, förstå ironi,
vitsar och skämt!
Vid pragmatisk medvetenhet så skall man kunna använda språket i olika situationer
samt behärska artighetsfraser (Dahlgren & Melander, 1995).

Att träna och åter träna, att läsa och åter läsa, är det enda sättet att lära sig läsa
(Lundberg, 1986). Att hela tiden ha en upprepad läsning för att bli mer språkligt
medveten och därmed mer kunnig på läsning. Det viktiga är att barnet skapar sig
en förståelse för vad det är språket uttrycker, formen på språket, och inte endast
innebörden (Lundberg, 1986).
Språklig medvetenhet övas bra genom språklekar av olika sak (Dahlgren &
Melander, 1995). De hävdar att man skall stimulera den språkliga medvetenheten
på tidigt stadium för att det har en positiv effekt för barns läs- och
skrivutveckling. När man arbetar med rim och ramsor så hjälper det barnen att
rikta sin uppmärksamhet från språkets innehåll till formsidan.

Läraren berättar att hon känner till några djur som gått och gömt sig och att deras gömställen
rimmar på djurens namn.
En katt gömde sig i en ____ (hatt)
En mus gömde sig i ett ____(hus)
En bock gömde sig bakom en _____(stock)
En råtta gömde sig i en _____(potta)
En gris gömde sig i en ______(spis)
( Dahlgren & Melander, 1995, s.20)

En bra rimramsa för alfabetsinlärning är följande enligt Dahlgren & Melander
(1995). Den tränar förmågan att höra och behärska rim, dessutom hjälper den till
att hålla ordning på bokstäverna i alfabetet!

A och B och C------dansar alla tre
D, E, F och G------dricker saft och te
H och i och J------matar hönsen med kli
Vad gör K och L------åker karusell
M och N och O------sitter på en bro
P och Q och R------rider på en märr
S och T och U------bockar för en fru
V och X och Y------går med paraply
Z, Å, Ä och Ö------metar fisk med spö
(Dahlgren & Melander, 1995, s.34)
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Även Kaye (1991) ger många tips på olika språklekar som främjar läs- och
skrivutvecklingen. Att låta barnen få göra rimgåtor för varandra är en klar fördel
vid läsning då det bygger upp en ökad känslighet för ljud.
Skolan har naturligtvis ett stort ansvar för att ge eleverna bästa möjliga
undervisning. Skolan måste skapa trygghet så att barnen får gott självförtroende
(Madison, 1992).

Skolan kan nämligen vara en riskfaktor i barns språkutveckling. Många vittnar om hur de
misslyckats redan i åk 1 och förlorat självförtroendet (Madison, 1992, s.51).

Skolan har även ansvaret att kunna uppmärksamma om ett barn har läs- och
skrivsvårigheter tidigt så att eleven kan få bästa möjliga hjälp. Många skolor väntar
alldeles för länge med att sätta in extrahjälp till den behövande eleven i dag
(Stadler, 1994).

Det är alltså fel att vänta till slutet av årskurs fem med att ”värdera varje elevs kunskaps- och
färdighetsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för elev och föräldrar samt informera
rektor”, så som det står i läroplanskommittens betänkande (SOU 1992:94, s151). Många
förtvivlande föräldrar har efter övergången till mellanstadiet överraskats av meddelande från skolan
att deras barn inte kan följa med på grund av läs- och skrivsvårigheter.(Stadler, 1994, s.88).

Björk & Liberg (1996) menar att det är viktigt att klassrumsundervisningen och
specialundervisningen följs åt.

   Precis som vanlig klassrumsundervisning bör den särskilda undervisningen
• vara helhetsorienterad och utgå från verkliga läs- och skrivsituationer
• bjuda på variation i arbetsuppgifter
• ge upphov till användning av en mängd olika tekniker
• innehålla kontinuerlig diagnos av elevers läs- och skrivinlärning under hela skoltiden.

   Specifikt för den särskilda undervisningen är att den bör
• ge tillfälle till extra mycket vägledning, förklaringar och diskussioner och möjlighet       att stödja

eleven, speciellt vad gäller uppmärksamhet, koncentration och intresse
• metodiskt utnyttja så många sinnen som möjligt hos eleven: det visuella, det auditiva, det kinetiska

och det taktila(=VAKT)
• ge underlag för en systematisk genomgång och bearbetning av olika tekniker
• ge upphov till upprepade tillfällen till övning
• sättas in så tidigt som möjligt med hänsyn tagen till den enskilda elevens situation

   (Björk & Liberg,1996, s153).
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Det viktiga är ett gott samarbete mellan de lärare som är inblandade i elevens
undervisning. En elev med läs- och skrivsvårigheter behöver hjälp av en
välkvalificerad lärare som vet hur man skall gå till väga (Madison, 1992). Det
viktigaste är att se till att avkodningen fungerar som den ska (Lundberg, 1986;
Madison, 1992).

En metod som Lundberg (1986) rekommenderar är den så kallade Orton
Gillingham Approach av Gillingham & Stillman år 1960. Detta är en metod med
inriktning på avkodningsmetodik.
Man går noggrant igenom ordningsföljden av ljuden i ord. Det centrala är alltså
sammanljudning.
Ett arbetssätt som Madison (1992) tar upp är Läkande läsning och skrivning- en
process och ett förhållningssätt. Det viktigaste här är att skapa motivation och
självförtroende hos eleven och detta görs genom att man börjar där eleven
befinner sig och har ett eget intresse. Eleven skall känna sig positivt inriktad och
ha lust att lära (Madison, 1992).

Begåvade, välanpassade människor, som känt sig som odugliga varelser utan framtidstro,
resignerar lätt, men får genom den läkande processen och dess befriande pedagogik ny insikt och
hållbara strategier för att kompensera sina problem
( Madison, 1992, s.59)
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RESULTAT
Här redovisar jag de intervjuer, med två olika speciallärare som jag har gjort.
Under intervjun diskuterade vi de fem frågor som jag hade att ställa. Jag återger
här intervjun omarbetad med till viss del egna ord.

Intervju med speciallärare 1
(Kvinnlig lärare med lång erfarenhet).

1.  Hur definerar du läs- och skrivsvårigheter?

När man inte har något flyt i sin läsning i förhållande till sin ålder. Man tappar
bokstäver och ljud samt läser hackigt, stakigt och osäkert. Ofta försöker man
ljuda sig fram.

2.Vilka symptom är vanliga i samband med läs- och skrivsvårigheter?

Korta ord blir ofta fel vid läsning och skrivning. Det uppstår sekundära symptom
såsom t ex är det vanligt att eleven tappar motivationen.

3.  Hur ställs diagnosen läs- och skrivsvårigheter?

Diagnosen dyslexi kan endast ställas efter utredningar av psykolog och läkare.
Som lärare ser man tydligt om en elev har problem med att läsa och skriva. Hur
stora framsteg eleven har gjort under en viss tid i förhållande till sin ålder, är ett lätt
men ändå väl fungerande sätt att gå efter.
En gång om året görs ett test, H4 med alla barn, där de även skall få se sin egen
utveckling för att se sina framsteg. Har läsningen och skrivningen inte lossnat i år
två, tre så bör extra resurser i form av speciallärare sättas in för att hjälpa eleven på
traven. Anser specialläraren att svårigheterna är av större grad så görs utredning av
psykolog på skolan.

4.  Vilka är orsakerna till läs- och skrivsvårigheter?

Orsakerna kan vara av en mängd olika påverkande faktorer, t ex dyslexi då det är
ett mindre fel i hjärnan, allmän svaghet i princip allt, sociala orsaker där eleven
kanske mår dåligt p g a ostimulerad miljö.
Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter är även ärftligt och miljön påverkar till en liten
del.
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5. Vilka åtgärder tillämpas i förebyggande syfte och efter fastställd diagnos?

Det är viktigt att lyssna på varje barn när han/hon läser, minst en gång i veckan.
Detta skall göras på alla elever i år ett och år två.
De elever som man kan ana har vissa svårigheter i läsning och skrivning kollar
man då även upp vilka bokstäver de lärt sig senaste tiden.
Det är viktigt att ge eleverna gott om tid och en strukturerad arbetsform. Detta
gäller alla barn men speciellt då de barn som har läs- och skrivsvårigheter.
Efter en fastställd diagnos, eller ett antagande från specialläraren och klassläraren,
att en elev har läs- och skrivsvårigheter så sätts eleven in i små grupper om två eller
tre stycken. Dessa små grupper får då jobba tillsammans hos specialläraren några
gånger i veckan där de får extra stöd. Läsningen anpassas då till elevernas egen
förmåga och man har ett mycket lugnare tempo än vad som råder i klassrummet.
Hjälpmedel i form av ordbehandling på dator, kassettband mm utnyttjas på bästa
möjliga sätt för att underlätta läs- och skrivinlärningen för eleven.

Intervju med speciallärare 2
(Kvinnlig lärare med lång erfarenhet).

1.  Hur definerar du läs- och skrivsvårigheter?

Specifika och långvariga svårigheter inom läsning och skrivning hos eleven. Det
har inte med intelligensen att göra och är inte miljöbetingade, dock kan miljön
påverka positivt eller negativt. Läs- och skrivsvårigheterna kan vara av skiftande
svårigheter, allt från mycket stora svårigheter till mindre svårigheter.

2.  Vilka symptom är vanliga i samband med läs- och skrivsvårigheter?

En långsam eller avstannande läs- och skrivinlärning. Eleven har svårigheter med
avkodning vid läsning. Det är ofta svårt att förknippa bokstav - ljud  och det är
svårt att förstå vad man har läst.

3.  Hur ställs diagnosen läs- och skrivsvårigheter?

Specialläraren gör en utredning i form av olika tester med eleven. I år ett görs ett
bokstavstest och ett siffertest med alla elever. Dessförinnan i sexårs görs ett
fonologiskt test på alla barn. Vissa elever, de elever som visar
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svårigheter i läsning och /eller skrivning får sedan göra ytterligare tester hos
specialläraren. Några exempel på tester som genomförs är H4, eleven ska läsa så
många ord som möjligt på en minut, ordkedjetest/bokstavstest, DLS-test samt
UMESOL. I ordkedjetestet finns det tre ord i ett skrivet ord. Eleven ska kunna
hitta dessa tre orden. I bokstavstestet skall eleven försöka visa var två bokstäver
är bredvid varandra. DLS- testet innebär rättstavning och läsförståelse.
WISC, som är ett intelligenstest, utförs vanligtvis också vid en utredning av läs-
och skrivsvårigheter. Detta görs dock av en skolpsykolog.
Vid diagnosticering av läs- och skrivsvårigheter sker alltid samtal med såväl
föräldrar, eleven själv och de inblandade lärarna.

4. Vilka är orsakerna till läs- och skrivsvårigheter?

Störning i hjärnfunktionerna vilket forskarna har kommit fram till. Att arbeta med
språklig medvetenhet har positiv effekt på kommande läs- och skrivinlärning. En
ostimulerande miljö kan förstärka svårigheterna och en stimulerande miljö är
givande i alla situationer.
Att prata med föräldrarna och som lärare vara uppmärksam på om eleven kan ha
syn- och/eller hörselskada är oerhört viktigt med tanke på att det påverkar läsning
och skrivning för eleven.

5.  Vilka åtgärder tillämpas i förebyggande syfte och efter fastställd diagnos?

Att ge barnen en stimulerad miljö, där språklig medvetenhet övas redan i tidigt
stadium. Att leka in kunskap, ge goda råd och tips till föräldrarna om hur de också
kan leka in kunskap hemma tillsammans med sina barn. Att inte vänta på att eleven
skall ”mogna” vad gäller läs- och skrivutvecklingen. Det är viktigt att tidigt sätta in
extraresurser i form av stödundervisning från en speciallärare. Ett åtgärdsprogram
skall då upprättas tillsammans med eleven, föräldrarna, klassläraren och
specialläraren. Om eleven får extrahjälp hos specialläraren sker detta i form av
kortare pass per elev och vecka, vanligtvis 20-40 minuter per pass. Detta sker
under en längre tid. Ungefär två gånger per termin träffas specialläraren,
klassläraren, eleven och dess föräldrar för ett utvecklingssamtal. Där sker en
uppföljning och utvärdering av hur arbetet har fungerat för eleven. Detta görs
skriftligt och nya mål utformas tillsammans.
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Kommentar
Av dessa två intervjuer framgår det att speciallärarna tänker och tycker ganska
lika. Gemensamt för de båda lärarna är att de anser det viktigt att i tidigt skede
sätta in åtgärder och att förebyggande arbete ger resultat. Ingen av dem tycker att
man som lärare skall vänta med att tillämpa åtgärder för att vänta och se om
läsningen släpper för en elev efter ett par år i skolan.
De anser båda att symptomen kan vara många men de säger dock att symptomen
är så pass tydliga att det inte kan gå en lärare förbi om en elev har svårt för sig att
lära sig läsa och skriva. Vad gäller definition av läs- och skrivsvårigheter och
dyslexi, framkommer det som angeläget att en utredning skall göras. Detta för att
åtgärder skall tillämpas på rätt sätt. De är noga med att endast definition dyslexi
kan göras av en läkare efter en rad tester och undersökningar. Jag tycker att dessa
två speciallärare har klart för sig vad skillnaden mellan dyslexi och läs- och
skrivsvårigheter är.

 Fallbeskrivning
(Jag kallar eleven för John)
John har relativt stora koncentrationssvårigheter och har svårt för att läsa och
skriva. Han kan inte hela alfabetet flytande utan tappar alltid ett par, tre bokstäver.
Om bokstäverna ej visas i alfabetisk ordning har han svårt för att komma i håg hur
bokstaven låter. John fick redan i år ett en så kallad bokstavsväska med sig hem
för att kunna öva läsning och skrivning.
 Ur bokstavsväskan lägger man bokstavskort för att bilda ett ord som man sedan
läser och skriver.
Dock gav inte detta några större resultat och han fick mer timmar hos
specialläraren. Senare infördes även läsläxa varje dag, de andra barnen i år två har
läsläxa en gång i veckan, John har då också en lättare läsebok än sina kamrater.
 Hos specialläraren har tester utförs som visat att han ligger mycket under
”normala” resultat. Olika metoder har prövats för att kunna hjälpa honom på bästa
sätt. Nu när John går i år två är dock klassläraren och specialläraren överens om
att ljudningmetoden är den mest lämpliga. När John är hos specialläraren och de
två jobbar tillsammans enligt ljudningsmetoden är han mycket mer koncentrerad
än när han är i klassrummet. John behöver en lugn miljö för att kunna få arbetsro
och han behöver även ha någon bredvid sig hela tiden för att det ska bli någonting
gjort.
Vid ett utvecklingssamtal den 23 september följdes åtgärdsprogrammet upp som
skrivits ett par månader innan, med klassläraren, speciallärare, John och Johns
mamma. Hans mamma upplever det hela som mycket jobbigt.
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Hon anser sig få ta hela ansvaret för sina barn och deras skolarbete. Hon studerar
nu också själv och känner sig mycket trött och säger sig ha svårt för att hinna med
och framförallt orka med sina barns läxläsning. Fadern i familjen har hotat med att
lämna familjen om hon inte ansvarar för att barnens skolgång går bra. Johns
mamma säger vid utvecklingssamtalet, att hon har mycket svårt att få honom att
göra sina läxor på kvällarna. Hon anser att hon måste tjata och tjata och att det
nästan varje kväll leder till konflikter mellan John och henne själv. Såväl i skolan
som hemma hittar John på många olika saker att göra i stället för att sätta sig ner
och läsa sin läxa, till exempel, hämta en ny penna, hämta suddigummi, vässa
pennan, gå på toaletten, hämta frukt och så vidare. Detta tycker såväl Johns
mamma  som klassläraren sig uppleva.
John är själv medveten om problemen men verkar ändå inte ta problemen på
allvar.
 John går i en åldersblandad klass och han anser inte själv att han ligger efter i
skolarbetet, eftersom nästan alla elever befinner sig på olika nivåer.
 Han förväxlar ofta l och r samt m och n och har även svårt att uttala ö. När han
har läst för mig har han även ibland hoppat över en eller flera bokstäver i ett ord.
Han måste även ljuda sig igenom nästan alla ord och försöker ibland gissa vad
som står.
Vid diktamen som eleverna i år två har en gång i veckan har även John mindre antal
ord i läxa än sina kamrater. Detta har klassläraren och specialläraren infört för att
minska risken för att han ska tappa motivationen om han misslyckats med sin
diktamen.
Dock har inte John avstannat i sin läs- och skrivutveckling utan gör framsteg,
vilket gjort att han själv tycker det är roligare att läsa och skriva än för några
månader sedan.

Kommentar
Med detta vill jag visa att åtgärder i tidigt skede är ytterst nödvändigt och
lyckosamt. Att tidigt sätta upp ett åtgärdsprogram för eleven i samarbetet med
elevens föräldrar är viktigt. Om läs- och skrivsvårigheterna uppmärksammas tidigt
är det också lättare att få fram de bakomliggande orsakerna och kunna hjälpa
eleven med bättre förståelse och kunskap.
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DISKUSSION
Jag lägger upp min diskussion genom att ta punkt för punkt enligt de
problemformuleringar som jag arbetat utifrån.

Definitioner
Att definiera läs- och skrivsvårigheter, uppmärksamma och utreda symptom,
ställa diagnos, få fram olika orsaker och hitta lämpliga åtgärder för en elev med
läs- och skrivsvårigheter är ett brett och långvarigt projekt.
Ett åtagande som inte sker över en dag och som dessutom kräver kompetent
personal.
Definition dyslexi ställs oftast som långvariga och specifika läs- och
skrivsvårigheter p g a ett fel i hjärnan. En dyslektiker har alltid läs- och
skrivsvårigheter, medan en individ med läs- och skrivsvårigheter inte behöver ha
dyslexi. Det är just detta som Stadler (1994) och Madison (1992) anser, nämligen
att vem som helst kan ha läs- och skrivsvårigheter under en tillfällig period.
Speciallärarna vid mina intervjuer visar på samma definition. Dessutom är
speciallärarna vid min intervju mycket noga med att definitionen dyslexi endast
kan ställas efter en utredning och efter en mängd olika tester, av en läkare. Att
definiera läs- och skrivsvårigheter innebär alltså att läs- och skrivsvårigheterna kan
bero på en mängd olika orsaker, primära som sekundära, men att orsaken absolut
inte beror på en hjärnskada. Detta är viktigt att ha klart för sig vid ett uttalande om
definition av läs- och skrivsvårigheter.
 Jag anser att teorin stämmer väl överens med praktiken vad gäller definition av
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag har alltid sett små skillnader och suddiga
gränser mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Dock har jag ändrat min
uppfattning nu, gränserna är ytterst klara och jag känner det extra viktigt att
respektera definitionen dyslexi, att inte benämna läs- och skrivsvårigheter som
dyslexi om det inte är befogat och bevisat.

Symptom
Madison (1992) skriver att en lärare måste kunna uppfatta om en elevs svårigheter
med att läsa och skriva är av dyslektiska skäl eller ej. Dock skall man som lärare
ha så pass god kunskap om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi att man skall
uppmärksamma om symptomen är långvariga eller ej. Stadler (1994) skriver just
det, att dyslexi är långvariga läs- och skrivsvårigheter och inte någonting som
uppstår tillfälligt.
När jag jämför de vanliga symptom som dels Madison (1992) och dels Rygvold
(1993) skriver om i samband med läs- och skrivsvårigheter och
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dyslexi, så anser jag att de är jämförbara i alla högsta grad. Symptomen är
likartade varandra, individen har ju svårigheter med att läsa och skriva vare sig det
är läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dock anser jag att det är en tydlig
skillnad på om symptomen är långvariga eller tillfälliga.
 Av de symptom som Rygvold (1993) anser som vanliga vid läs- och
skrivsvårigheter, så stämmer en hel del symptom in på John i min fallbeskrivning.
Han uppvisar symptom som att han har svårt för att läsa i normal hastighet, svårt
för vissa bokstäver och svårigheter för att skriva vissa längre ord.
Vid mina intervjuer så framgår det att de båda speciallärarna ser symptomen som
tydliga vid läs- och skrivsvårigheter. De menar att det inte är svårt att
uppmärksamma om en elev har läs- och skrivsvårigheter.
 Jag håller med dem helt och hållet. Läs- och skrivsvårigheter bör uppmärksammas
redan under vårterminen i år ett. Sen är det en annan sak att kunna avgöra om läs-
och skrivsvårigheterna kan vara långvariga eller ej. Ett dilemma i detta
sammanhang anser jag är svårigheten i att avgöra vad som är rimlig avsatt tid till
läs - och skrivinlärning. Men i och med dagens ramar och mål så är det satt till att
eleven i slutet av år ett skall kunna läsa och skriva enklare meningar. Skall man
följa de direktiven så innebär det också att en elev under vårterminen i år ett, kan ha
läs- och skrivsvårigheter om han/hon inte behärskar det som anses som ”normalt”
och då krävs det av oss som lärare att vi känner igen symptomen.
Sen ställer jag mig lite konfunderad till om det egentligen är rimligt att alla barn
skall kunna läsa och skriva efter första året i skolan. Madison (1992) nämner det i
sin bok som att tiden är det mest kritiska för läs - och skrivinlärning. Kanske
bedriver vi läs- och skrivinlärningen i skolan i ett för snabbt tempo? Men då är det
mer en övergripande samhällsfråga, de krav och de värderingar som råder i
samhället idag.
Det viktiga är att kunna uppmärksamma och känna i gen symptom för läs- och
skrivsvårigheter och att ha kunskap om lämpliga åtgärder. Därefter är det
intressant att ta reda på varför eleven har svårigheter med läsning och skrivning.

Diagnos
Syftet med att diagnosticera skall vara som en hjälp för individen med läs- och
skrivsvårigheter. Stadler (1994) anser att diagnosticering är oerhört viktigt med
tanke på att skolan först då kan förbättra skolsituationen för eleven. Jag tror att det
är väldigt viktigt att eleven som utreds också förstår syftet med testerna. Annars
tror jag att alla dessa tester kan uppfattas som
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någonting kränkande och påtvingande, vilket inte direkt underlättar elevens
skolgång.
 Madison (1994) anser att målet med att diagnosticera måste vara att man lättare
kan sätta upp ett åtgärdsprogram med mål och riktlinjer.
 Vid diagnosticering av John i min fallbeskrivning, anser jag att dess syfte
stämmer väl överens med vad Madison (1994) säger om diagnosticeringens syfte.
Med John mynnade diagnosticeringen ut i ett åtgärdsprogram. Dock hade inte
John genomgått diagnosticering i form av tester hos en läkare utan han hade
endast haft tester hos sin speciallärare. Men jag fick den uppfattningen att de inte
hade kommit längre än så, utan att de hade bestämt sig för att ett åtgärdsprogram
skulle sättas upp för eleven efter testresultat hos specialläraren som tyder på läs-
och skrivsvårigheter.
Jag tycker att det är bra med regelbunda tester av läsning och skrivning hos
barnen i de första skolåren. Det måste underlätta betydligt om tester har
genomförts regelbundet för att kunna se om utvecklingen följer ett rimligt mönster
eller om något avvikande händer på vägen. Det kan vara så att en elev har en god
läs- och skrivutveckling, men sen plötsligt dalar. Då är det  tydligt att läs- och
skrivsvårigheterna beror på miljöbetingande och/eller psykologiska faktorer.

Orsaker
I mina litteraturstudier där jag studerat läs- och skrivsvårigheter är det nästan alltid
underförstått att orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är svåra att
uppmärksamma. Dessutom försvåras det hela av att orsakerna kan vara många
och högst individuella samt av skiftande svårighetsgrad. Trots att det kan vara
svårt att fastställa orsakerna, anser Madison (1992) att det är desto lättare att
fastställa vad orsakerna inte är. Hon nämner bl a  att det inte är nedsatt intelligens.
Det tycker jag är ett ypperligt sätt att se på orsaker. Att först ta fram vad
orsakerna i alla fall inte kan vara för att sålla bort eventuella fördomar och /eller
missförstånd redan i början av utredningen
leder säkerligen till en bättre start på arbetet. Att dela upp orsakerna i två
kategorier, arv och miljö gör det hela lite tydligare. Att därefter dela upp miljö i två
underkategorier, primära och sekundära gör det hela ännu klarare. Enligt
forskning som bedrivits  tror man att arv kan vara en orsak till dyslexi. Dock är
det för mig svårare att se hur läs- och skrivsvårigheter kan vara ärftligt, vilket
också Rygvold (1993) nämner.
Rygvold (1993) skriver att såväl arv som miljö kan vara orsaker till läs- och
skrivsvårigheter, men skriver också att det inte står klart om arv kan förekomma
som orsak vid läs- och skrivsvårigheter.
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Jag uppfattar det som ganska vanligt att många elever med läs- och
skrivsvårigheter får ett fack att hamna i bland ”okoncentrerade och stökiga
elever”. När man väl har hamnat i ett fack som detta är det inte lätt att ta sig ur
det, man måste nästan bevisa för omvärlden att man faktiskt inte hör hemma där
andra har placerat en. Visst kan en elev med läs- och skrivsvårigheter uppträda
okoncentrerat, lite bråkigt, omotiverad och stökig i många fall. Men vilka är de
bakomliggande orsakerna till elevens uppförande?
 Här är det intressant att jämföra de orsaker som Björk & Liberg (1996) tar upp,
med möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheterna som John i min fallbeskrivning
har. Ingen är på det klara med vilka orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna hos
John som är möjliga. Själv ser jag ett par orsaker som möjliga, men dock inte
som självklara. Dels tror jag att hans invandrarbakgrund med icke svensktalande
föräldrar starkt har påverkat hans läsning, dels att John aldrig har haft någon vuxen
hemma som läst högt för honom. En stimulerande och trygg miljö är oerhört
viktigt för att ett barn skall känna motivation och trygghet i sitt lärande.

Åtgärder
Det viktiga är att ta reda på varför eleven har svårt för sig och hur vi kan hjälpa
honom/henne på bästa möjliga sätt. Visar det sig sen att åtgärderna inte ger
resultat, då kan vi börja ana att eleven har problem i den bemärkelsen att det krävs
en utredning.
Området läs- och skrivsvårigheter bör alla lärare ha så pass god kunskap om, att
inga missförstånd och/eller felaktiga beslut kan tas i den mån det går att påverka.
Det handlar om en elevs framtid, fortsatta studieresultat gentemot skolans
skyldighet och att ge alla elever samma förutsättningar och kunskapsinlärning.
Jag tror att orsaken till att elever med läs- och skrivsvårigheter inte får den hjälp
som de behöver dels är alltför många okunniga lärare inom området
läs- och skrivsvårigheter dels bristande resurser i forma av tid och material från
speciallärare. Det leder till bristfälliga åtgärder.
Jag anser det alltför lätt att endast gå på hur eleven i fråga uppför sig utan att för
den skull gräva lite djupare och ta sig tid och kraft till att se varför eleven uppför
sig som han/hon gör. Om vi lärare skulle bestämma oss för att inte stuva in en
elev i ett fack utan tillräckligt underlag, så tror jag att vi skulle hjälpa många elever
tidigare och dessutom på ett rätt sätt.
De åtgärder som Lundgren & Ohlis (1995) anser skall tillämpas i undervisningen
med anpassning till elever med läs- och skrivsvårigheter, anser jag är åtgärder som
är betydande i all undervisning. Vare sig det finns
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elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet eller ej. En viktig åtgärd, enligt
Lundgren & Ohlis (1995), är att låta eleverna själva vara aktiva för att försöka
förbättra sin miljö i klassrummet. Det borde vara en självklarhet i alla klassrum.
Det är inte positivt eller studiefrämjande för någon elev om det är en bullrig, stökig
eller ohälsosam miljö i skolan.
Så är det även med övning i språklig medvetenhet (Dahlgren & Melander, 1995).
Jag tror att det är viktigt för alla elever och deras läs- och skrivinlärning. Vikten av
övning i språklig medvetenhet kommer tydligt fram vid mina intervjuer. De båda
intervjuade speciallärarna anser att det är väldigt viktigt och betydelsefullt med
språklig medvetenhet för läs- och skrivinlärning.
 Att inte uppmärksamma om en elev har symptom som tyder på läs- och
skrivsvårigheter och att inte tillämpa åtgärder i god tid, kan leda till misslyckanden
och bristande självförtroende hos personen i fråga som är svåra att i sent stadium
få någon rätsida på. Stadler (1994) trycker hårt på att många skolor väntar alldeles
för länge innan de sätter in åtgärder när en
elev har läs- och skrivsvårigheter, vilket även speciallärarna vid mina intervjuer
anser. Har jag som elev svårigheter med att läsa och skriva, känner att jag inte
hänger med mina kamrater i skolan, så är det dömt att misslyckas och inom en
snar tid känna sig omotiverad till fortsatt skolgång. Vi måste hjälpa elever på en
gång och inte vänta, kanske är det försent då.

Att som lärare inte kunna ha möjlighet till att sitta ned och lyssna på varje barn,
varje dag en liten stund när han/hon läser högt är förödande. Dessutom försvåras
situationen ytterligare av att speciallärarresurserna har dragits ned så pass mycket
som de gjorts. Detta kopplas tydligt samman med mina intervjuer där
speciallärarna säger att deras tid inte räcker till. De anser att de inte hinner med de
barn som behöver deras stöd. Jag var väl medveten om att speciallärarresurser
har minskat ute på skolorna men inte i
den omfattningen som jag nu uppmärksammat. Det finns inte resurser nog till att
ge elever med läs- och skrivsvårigheter, den extra hjälp i form av
lugna stunder på tu man hand med en kompetent vuxen, specialläraren, som
behövs. En speciallärare berättade för mig att för fyra år sedan var de fyra
speciallärartjänster på tio klasser där hon jobbade och idag är hon ensam kvar,
ensam på cirka 250 elever! Att då inse att hon inte har möjlighet  att ge de extra
resurser som ett flertal barn behöver är skrämmande, men sanningen. Detta
innebär att klassläraren får ta på sig ett ännu större ansvar och göra allt för att
hjälpa eleven med läs- och skrivsvårigheter. Det i sin tur innebär att klassläraren
måste vara så pass kunnig och kompetent, att
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han/hon kan se symptom som tyder på läs- och skrivsvårigheter och dessutom
kan tillämpa nödvändiga samt riktiga beslut och åtgärder.

Avslutande kommentar
Vi får inte släppa förbi en elev som har svårigheter med att läsa och skriva. Det
ses tydligt redan på vårterminen i år ett, då skall åtgärder tillämpas och eleven har
rätt till att få all den hjälp han/hon behöver. Dock ser jag ett dilemma i detta, som
jag skrivit i min diskussion tidigare. Det som i dag anses som ”normalt”, att
eleverna skall kunna läsa och skriva enklare meningar i slutet av år ett är jag lite
konfunderad till. Jag vill nog påstå att skolan har blivit lite för stressad vad gäller
läs - och skrivinlärningen. Madison (1992) nämner att tiden för inlärningen är det
mest kritiska.
 Med tanke på det fortsatta inlärningstempot som följer i år två och uppåt, så är det
nödvändigt att eleven hänger med från början och kan läsa och skriva.
 Med detta menar jag att det egentligen inte är konstigt om en individ inte
behärskar läsning och skrivning efter ett år i skolan, utan jag skulle önska att det
inte var så bråttom för barnen vid läs- och skrivinlärningen. Men i och med att
samhället ser ut som det gör och att skolan håller ett visst inlärningstempo så
krävs det också att eleverna kan skriva och läsa efter år ett. Därmed måste vi lärare
också uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter
och tillsätta åtgärder.
Speciallärarna i mina intervjuer anser jag är medvetna om att det är skillnad på om
en elev har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Frågan är om de  handlar
därefter också? Trots att de är medvetna om skillnad på dyslexi och läs- och
skrivsvårigheter så betraktas eleven utifrån samma perspektiv och samma
tillämpningar sker. Med detta vill jag säga med den kunskap jag
har att det är oerhört viktigt med förebyggande åtgärder och ett strukturerat
arbetssätt med eleven i fokus. Att lyssna på eleven, låta honom/henne vara delaktig
i det som sker och försöka reda ut varför eleven har läs- och skrivsvårigheter är
någonting som inte får utgå. Eleven måste känna trygghet och förtroende för
läraren och skolan. Eleven får heller inte känna sig utsatt, utanför eller värdelös.
Eleven måste få känna att skolan och lärare vill hjälpa eleven för hans/hennes eget
bästa.
 Genom trygghet, förtroende och tillit skapas motivation och framsteg hos
eleven.
Genom kompetenta lärare och speciallärare skall ingen elev med läs- och
skrivsvårigheter gå utan hjälp!
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Jag anser att mitt arbetssätt och mina arbetsmetoder i detta arbete har varit väl
fungerande och genomförbara. Mina problemformuleringar har fungerat bra att
arbeta utifrån, såväl i litteraturstudierna som vid intervjuerna.
  Dock var det lite synd att jag inte fick möjlighet till att intervjua fler speciallärare
för att få fler åsikter, arbetssätt och tankegångar från de som är ute på fältet. Mina
två intervjuer var ändå tillräckliga för att få mig att kritiskt kunna granska den
litteratur som jag läst, samt få mig att sätta teorin i samband med praktiken.
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