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Samhället går i dag mot en framtid vilken kräver en läs- och skrivkunnig befolkning. Trots detta finns
ett stort antal som går ut skolan utan dessa kunskaper. Dessutom har andra ämnen försvårats då eleven
inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen. Problemet har uppmärksammats och hanterats på olika
sätt genom åren. För att se hur skolorna hjälper elever med dyslexi i dag har jag valt att dels läsa
litteratur dessutom att göra en empirisk undersökning i två olika skolor. På så sätt har jag nått mitt
syfte att få kunskap om hur man undervisar elever med dyslexi. Undersökningsmetoderna var dels att
följa elever i undervisning med och utan speciallärare med inriktning mot SO-ämnen.
Resultatet gav mig en hel del förslag på alternativ undervisning riktad mot elever med läs- och
skrivsvårigheter. Som exempel kan ges datorer med olika program, intalade böcker på band, lekar och
spel. Genom litteraturen samt observationer och samtal har jag vidare lärt mig att anpassa rätt övning
till rätt typ av dyslexi då det finns många skilda slag av handikappet. Genom träning finns stora
möjligheter för elever med dyslexi att prestera fullt godtagbara resultat.
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Bakgrund

Då jag 1996 påbörjade min lärarutbildning hade jag tankar om vad jag skulle lära mig under
dessa år. Bland annat insåg jag redan då att alla elever inte har samma förutsättningar för att
lära sig och därmed behöver alternativ undervisning. En ambition blev därmed att få kunskap
om vilka användbara alternativ det finns till klassrumsundervisningen.
Efter att ett par år senare ha läst en kurs om läs- och skrivsvårigheter uppdagades det för mig
att elever med handikappet dyslexi måste ges en undervisning som anpassas till deras nivå
och behov. Kursen var för mig mycket givande då den gav många, men inte alla, svar på de
frågor jag hade angående att undervisa elever med dyslexi. De obesvarade frågorna har sedan
dess inspirerat mig att söka användbara alternativa metoder för dessa elever och för mig,
att inse att dyslexi var det ämne jag ville skriva mitt examensarbete kring. Följande artikel
från Östgöta Correspondenten den 11 November 1999 upplevde jag som en utmaning.

  ”Extra stöd till elever med lässvårigheter”.
    Barn med läs- och skrivsvårigheter ska få extra stöd. Satsningen är på tre år,
    och riktas till skolan och förskolan, avslöjar skolminister Ingegerd
    Wärnersson vid en kongress om dyslexi i Stockholm på fredagen.
    Det är viktigt att alla lärare vet mer om barn med dyslexi och andra
    funktionshinder. Därför avsätter nu regeringen pengar i nya budgeten för
    detta, så att dessa barn kan få det stöd de behöver och har rätt till. Regeringen kommer
    också att avsätta sex miljoner kronor till  forskning om bl.a. dyslexi”…1

                                                                
1 Östgöta Correspondenten 990911
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Syfte

Målet med detta examensarbete är i första hand att få svar på de frågor kring dyslexi som jag
själv går och bär på. I andra hand att kunna använda det i mitt framtida yrke, då jag kan tänkas
behöva gå tillbaka och läsa för att få inspiration till min undervisning.
Arbete syftar till att öka min egen, men även läsarens, kunskap om dyslexi. Dessutom är
målet att bli förtrogen med åtgärder, via litteratur och observationer, som används för att
undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa åtgärder skall dessutom vara praktiskt
möjliga att använda i dagens skola och inte kräva en speciallärare.
Utifrån den satsning som skolministern talar om, i artikeln jag citerade på sidan två, hoppas
jag vidare att min uppsats kan fungera väl i den positiva utveckling, som förhoppningsvis
kommer att ske i skolorna, kring elever med läs och skrivsvårigheter.
Det centrala för arbetet skall vara de åtgärder jag kommer att presentera. Vissa är hämtade
från läst litteratur medan andra är observerade vid den empiriska undersökningen.
Eftersom min lärarutbildning har inriktningen SO 4-9 är idéer från detta arbete tänkta att
användas  i min SO-undervisning.
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Problemformulering

1.Att genom studier av litteratur och genom empirisk undersökning öka min kunskap om
   dyslexi
2.Hur kan jag som So-lärare hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter ?

Metod

Då jag påbörjade mitt examensarbete beslöt jag mig för att arbeta efter en metod som gick ut
på att växelvis läsa litteratur och göra empirisk undersökning. Detta för att inte bli styrd att
endast observera det som lästs eller endast läsa om det som observerats. Den empiriska
studien blir dessutom mer central genom detta upplägg

1. Att först läsa viss grundlitteratur syftar till att få den ökade kunskap om dyslexi jag strävar
efter. Här valde jag att läsa litteratur som gav en översiktlig kunskap som grund till den
empiriska undersökningen.

2. Den empiriska undersökning gjordes på två olika skolor under våren 2000. Valet av dessa
skolor grundar sig på att jag ville se dels en år 4-6 skola samt en 7-9 skola.
Båda skolorna är belägna i Mantorp och är valda av praktiska skäl.
Tidsmässigt har jag tillbringar ett tiotal lektioner med speciallärare
och elever i år 4-6 samt likvärdigt i år 7-9, vilket jag ansåg tillräckligt för att få en god
överblick. Innan dessa tillfällen har metoder diskuterats med berörda lärare och jag har fått
redogörelser om elevernas bakgrund och kunskapsnivå för att lättare förstå lärarens val av
metod.
Under lektionerna har det aldrig varit fler än tre elever åt gången vilket har gjort att jag kunnat
vara delaktig i det som hänt. Jag hade dessutom möjlighet att under tiden ställa frågor omdet
eleverna gjord samt få förklarat för mig vad som skedde och varför. Bl.a. hade jag en kontakt
med eleverna som baserades på att jag deltog i lekar och spel samt att elever lärde mig att
använda datorspelen. Därmed kan dessa besök liknas vid en delaktighet i undervisningen.
Observationer har jag däremot gjort då jag bevistat i religions- samt historielektioner där
elever med dyslexi inte haft tillgång till speciallärare. Anteckningar har förts över elevernas,
samma elever som jag träffat hos speciallärare, reaktioner och sätt att arbeta i olika
situationer. Dessa tillfällen är 30 till antalet, jämnt fördelade över år 4-6 samt 7-9.Det krävdes
fler besök då jag observerade än då jag var delaktig i undervisningen, för att få en god bild av
elevernas situation. Dessutom påvisade samma elev ett annat, ofta sämre, beteende i klassen
än hos specialläraren.  Även här har samtal förekommit med religionsläraren i år 7-9 samt
historieläraren i år 4-6 innan varje tillfälle. De alternativa undervisningsmetoder lärarna
använder sig av för elever med läs- och skrivsvårigheter har då diskuterats samt hur
ämneslärarna tror att eleverna i fråga upplever situationen i klassrummet utan speciallärare till
hands. Syftet med att observera elever utan att ställa några frågor eller på annat sätt peka ut
vilken elev jag var intresserad av då jag skrev mina anteckningar är främst för elevens skull
då denna skulle kunna ta illa vid sig.

3. Som avslutning läste jag återigen i stort sätt samma litteratur. Denna gång inriktat mot olika
åtgärder som används för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta valde jag att
läsa djupare först nu för att knyta an litteraturen till verkligheten och på så sätt lättare förstå de
åtgärder författarna talar om, samt eventuellt få läsa mer om de åtgärder jag sett speciallärarna
använda sig av i skolorna.
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Litteraturgenomgång

Under följande rubrik ska jag först presentera den litteratur som jag läst för att få den ökade
kunskap jag strävade efter att besitta innan jag påbörjade min empiriska studie. Den litteratur
jag valt gav mig kunskap om dyslexi, vilken jag ansåg vara användbar för min egen del.
Syftet med kunskapen var ju att förstå de metoder som används som alternativ till ordinarie
undervisning av elever med läs och skrivsvårigheter och som dessutom var individuellt
anpassade till varje elev.
Valet av litteratur är medvetet och framför allt utgår jag från två författare. Dessa är Höien-
Lundberg samt S.Madison vilka båda tar upp huvuddragen kring dyslexi och vars böcker
omfattar mycket av vad andra författare skriver . Då examensarbetets syfte delvis är att kunna
användas i mitt framtida yrke, som råd och tips, har jag valt att presentera viss litteratur i
punktform. Detta för att lättare hitta och få en snabb och övergripande inblick i arbetet.
Litteraturen är också delvis vald efter författare och forskare med olika erfarenheter  för att få
så många tankar som möjligt vad det gäller att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter.
Då jag är blivande historielärare, och därmed intresserad av historia, valde jag att inleda
litteraturredogörelsen med ett avsnitt som tar upp stora och viktiga händelser kring
handikappet sedan slutet på 1800-talet.
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1: Historik

Läkare var de första som intresserade sig för lässvårigheter. År 1877 skrev den tyske läkaren
Kussmaul om oförmågan att läsa som en speciell sjukdom. Han införde termen ”förvärvad
ordblindhet” om lässvårigheter.
I början av 1900-talet började det forskas om barns skolprestationer. Intelligensbegreppet
utvecklades och forskarna började mäta barns intelligenskvot. Forskarna fann att somliga barn
vilka var normalbegåvade kunde ha stora problem då de skulle läsa eller stava. Till denna
grupp knöts termen specifika läs- och skrivsvårigheter2.
De åtgärder som sattes in i början av seklet för läs- och skrivsvaga elever var bl.a. att de fick
gå om en eller flera klasser. Även hjälpklasser infördes för elever med dessa svårigheter.
Argumentet var att varje normal människa kan lära sig läsa och stava, bara hon anstränger sig.
Under 1930- och 1940 talen ändrades synen på läs- och skrivsvårigheter då flera faktorer
ansågs kunna orsaka handikappet Med ett vidgat antal orsaksfaktorer ökade också
förutsättningarna för hjälp. Några av de orsaker som nämns i den tidiga forskningen om läs-
och skrivsvårigheter är: 3

* Begränsad inlärningsförmåga
* Medfödd eller förvärvad neurologisk defekt
* Dålig perception
* Dålig hälsa
* Syn eller hörselfel
* Dålig miljö
* Dålig skolundervisning

Under 50-talet, i samband med en svensk forskares avhandling om dyslexis ärftlighet,
utarbetades nya undervisningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Fram till 60-talet fanns, för lärare, kurser om behandling av elever med läs- och
skrivsvårigheter med undervisningsmetodik samt utbildning i olika testmodeller. Från 1965
fanns dessutom en ny ettårig speciallärarutbildning.
Under 70-talet skedde dock en vändning. Elevers svårigheter ansågs vara förorsakade av
skolan själv. Elevers svårigheter i skolan definierades som skolans svårigheter med
undervisning. Utbildningen i läs och skrivmetodik upphörde därmed och elever integrerades i
den vanliga undervisningen. 4

Enligt läroplanen LGR-80 skall dock elever med stora svårigheter utredas och därefter skall
ett åtgärdsprogram  upprättas. Varje skola skall ha tillgång till en specialpedagog. För vissa
elever är det dessutom bra om det finns möjlighet till undervisning i mindre klasser.
1990 erkändes dyslexi som ett handikapp och bland de 300 000 – 500 000 dyslektiker5, eller
mellan 4 och 8 procent,6 som beräknas finnas i Sverige i dag används ofta termen ”dyslexi”
eller den mer förklarande termen ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. Dyslexi är grekiska
och  dys betyder svår, fel, illa, miss och lexia eller legin (läsa) betyder tal7 En annan
ordförklaring som förekommer är bl.a. ”svårigheter med ord”8.

                                                                
2 Gillberg & Ödman (1994) Dyslexi – Vad är det ?
3 Ericson (1996) Läs och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv
4 Stadler (1994) Dyslexi – en introduktion
5 Http://www.skolverket.se
6  Euler C, (1994) Dyslexi, Svenska dyslexistiftelsen
7 Madison (1998) Dyslexi-vad är det ? Vad kan vi göra ?
8 Lundberg (1984) Språk och läsning; Gillberg & Ödman (1994) Dyslexi – Vad är det ?
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Dyslexi kan jämföras med att vissa människor saknar bollsinne eller musikalitet 9

Tittar man på vilka skyldigheter man som lärare har gentemot elever med behov av särskilt
stöd förstår man vikten av att vara förtrogen med såväl kunskap som åtgärder för dyslektiker.
Dyslexi nämns inte i nu gällande lag eller förordningstexter för skolan. Elever med läs- och
skrivsvårigheter ingår dock i gruppen ”elever med behov av särskilt stöd”. Skollagen och
LPO-94 är de viktigaste förordningarna. Följande citat visar att elever har rätt till
stödundervisning;10

     ”Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas av berörd
       skolpersonal. Vid utarbetandet av programmet bör skolpersonalen samråda med elevens
       vårdnadshavare”.
Skollagen poängterar vidare;
     ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”.11

Grundskoleförordningen tar även den upp att särskilt stöd skall ges till elever vilka har
svårigheter med skolarbetet.12

Dessutom skall stödundervisning ges om målen i slutet av år 5 och 9 inte kommer att uppnås
eller om eleven behöver stöd av andra skäl. 13

Då en utredning är avslutad är det skolans skyldighet att skriva ett åtgärdsprogram. Nu är
elevens behov diagnostiserade och undervisningen kan anpassas. För att åtgärdsprogrammet
skall bli realistiskt bör det tas hänsyn till vem eller vilka som ska genomföra åtgärden.
Handledning från expert för att programmet skall kunna genomföras förekommer.
Åtgärdsprogrammet ska dels fungera som ett dokument över skolans beslut angående eleven,
dels som medel för information till personer som inte är närvarande. Programmet ska vidare
vara en påminnelse om att uppföljning och utvärdering skall ske. Ett åtgärdsprogram betraktas
som en allmän handling och är alltså offentlig, såvida den inte blir sekretessbelagd genom
hemligstämpling. I och med detta måste skolan vara noga med vad som skrivs då handlingen
kan utlämnas på begäran14 Åtgärdsprogrammet ska omfatta allt skolarbete samt vara praktiskt
att formulera under några samlade rubriker: 15

1) Pedagogiska åtgärder som t ex val av undervisningsmetod
2) Hjälpmedel som dyslektikern kan behöva t ex talböcker och datorhjälp
3) Psykosociala åtgärder, vilket innebär hur man bäst stärker självkänslan hos eleven. Det kan
vara genom speciella satsningar på ämnesområden där eleven är duktig
4 )Medicinska åtgärder: Dyslexi är ibland en del av en mer omfattande
utvecklingsproblematik. Det kan därför krävas att skolan remitterar vidare till
t ex en barnneurolog eller en psykolog

Ett citat, likt det ovan, tar sig följande uttryck;

     ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också
       olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika
       anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen
       aldrig göras lika för alla”16

                                                                
9 Madison (1992) Dyslex i- Vad är det ? Vad kan vi göra ?
10 Grundskoleförordningen 5 kap 1§
11 Skollagen 4 kap 1§
12 Grundskoleförordningen 14 kap 1§
13 Grundskoleförordningen 15 kap 14§
14 Stadler (1994) Dyslexi – en introduktion
15 Johnsen (1994) Att utreda och behandla dyslexi
16 Lpo 94 sid 6
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2: Vilka har dyslexi / läs- och skrivsvårigheter?

Alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi. Inte så länge svårigheten har en orsak
som t.ex. svag intelligens (begåvningshandikapp), synskada, emotionella- och motoriska-
problem eller bristande undervisning. Finns däremot ingen av ovan nämnda orsaker till
personens problem klassas de vanligen som dyslexi.
Dyslexi kan förekomma på alla intelligensnivåer. Däremot är det svårare att upptäcka
handikappet hos personer med högt IQ i och med att de klarar sig som en ”normal” person
men skulle, om hjälp sattes in, kunna göra bättre ifrån sig.
Att få diagnosen dyslexi ställd kan i många fall vara en lättnad för både personen i fråga men
även för föräldrar och lärare. De får klart för sig vad det är som är orsak till svårigheten med
att läsa och skriva och därmed även eventuell depression och irritation. Nu kan också
omgivningen lättare förstå individens svårigheter till att lära.17

En följdfråga efter denna presentation  blir självklar. Hur kan man upptäcka en elev med
dyslexi ?

En checklista på några vanliga kännetecken, vilka redovisas hos flera författare, följande
hämtad från Madison och ger den överblick jag eftersträvar;18

*Kastar om och tappar bokstäver
*Läser långsamt
*Ser ej vad det står
*Orolig vid högläsning
*Svårläst handstil
*Uttalar ord fel…

…och det kan räcka med att endast något av dessa stämmer in för att eleven är i behov av
speciellt stöd inom sitt problemområde.

Många dyslektiker har även, p.g.a. sitt handikapp, ett dåligt självförtroende vilket kan yttra sig
på följande sätt anser Seth m.fl. i Dyslexi för föräldrar;
Många elever undviker det som är nytt av rädsla för att misslyckas och drar sig därmed för att
läsa och skriva. Vid de tillfällen detta sker läser de ofta lågmält och otydligt.
Läsförståelsen är dessutom i många fall bristande. Eleven kan vidare få ont i magen eller
andra kroppsliga reaktioner. Hon/han lägger ned oändligt mycket tid på läxläsning, men får
ändå dåliga betyg.
Vidare finns ytterligare några kännetecken, vilka är värda att poängtera då dessa inte tas upp
av andra författare på samma sätt som hos Fäldt & Svensson i En kritisk granskning av
litteratur. Bl.a. tas det här upp  att vissa elever tror att de är mindre omtyckta bland
kamraterna och därmed kan ha svårt att ta kontakt. Vissa elever anses vidare mycket
självkritiska. Ovan nämnda faktorer kan leda till att de blir överdrivet anpassningsbara, i tron
att deras egen åsikt är felaktig om de någon gång lyckas, förklarar de detta med tur eller att
läraren var snäll.

                                                                
17 Höien-Lundberg (1992) Dyslexi från teori till praktik
18 Madison S (1998) Dyslexi - Vad är det ? Vad kan vi göra? 7-8
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2:1: Möjliga orsaker till dyslexi?

Någon enkel förklaring till dyslexi finns inte. I vissa fall finns nära släktingar som lider av
samma problem vilket talar för en ärftlig faktor. Men vad det är som ärvs är ännu oklart. Vissa
studier talar för en dominant arvsgång. Det innebär att 50% av barnen till en förälder med
dyslexi också får handikappet i någon form. Att handikappet är vanligare hos pojkar än flickor
har dock ingen förklaring av det dominanta arvet.
Man försöker nu spåra de gener som bär ansvar för den funktionsnedsättning som ger
dyslexi. 19

Den primära orsaken till dyslexi är inte, som vissa tror, intellektuell efterblivenhet, avsaknad
av social och kulturell stimulans eller emotionella störningar20

Enligt Gillberg och Ödman finns en biologisk störning i vissa hjärnfunktioner som skapar
dessa problem hos somliga personer. Ofta är det ärftligt men miljön barn växer upp i påverkar
också. I flera avseenden är dyslexi kopplat till yttre miljö. Oförstående omgivning,
understimulans och olämplig pedagogik kan göra att barn slutar att läsa och skriva. Med detta
som utgångspunkt anser Gilberg och Ödman att det är viktigt att upptäcka problemen så tidigt
som möjligt och träna fonologisk medvetenhet.21

Utöver de ovan nämnda orsakerna finns en hel del andra såsom, utvecklingsstörning i
fosterstadiet22 och felaktig storlek på språkcentrum i hjärnan23, beskrivet i litteratur. Dessa
kommer jag dock inte gå in djupare på då de inte har någon förankring i min
problemformulering.

                                                                
19 Curt von Euler (1994) Dyslexi Svenska Dyslexistiftelsen
20 Madison S (1998) Dyslexi-Vad är det-Vad kan vi göra?
21 Gillberg C & Ödman M (1994)Dyslexi, Vad är det ?
22 Madison (1998) Dyslexi vad är det Vad kan vi göra
23 Madison (1992) Läkande läsning och skrivning
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2:2: Hur kan jag som lärare upptäcka dyslektiker ?

Dyslexi kommer till uttryck på en mängd olika sätt och i olika grad. Allt mellan lätta
bokstavsförväxlingar till stora svårigheter med att läsa och skriva.
Många ser hoppande bokstäver. Andra kommer inte ihåg hur bokstaven såg ut eller hur ordet
uttalades. Dessutom förknippar många en bokstav med ett annat ljud. Det finns med andra ord
inte några direkt speciella feltyper för dyslektiker.24 De vanligaste förekommande symptomen
som lärare uppmärksammar är enligt en undersökning som gjordes i Kalmar län bland 30
olika lärare 199625:
svårigheter att avkoda text
uteslutningar av bokstäver
omkastningar av bokstäver och ljud.

I allmänhet finns ett antal kännetecken som lärare bör uppmärksamma då det kan tyda på att
en elev har dyslexi. Eleven: 26

* Kastar om bokstäver som p-q d-b
* Glömmer prickar och ringar på bokstäver
* Läser långsamt och tvekande så att innehållet går förlorat
* Läser inte rätt: lägger till eller utelämnar delar av ord eller gissar
* Läser fel på småord (de-den, det-den)
* Tappar raden, läser samma rad två gånger
* Uttalar ord fel, fastän de tillhör barnets ordförråd
* Hör ej skillnad på lång och kort vokal
* Har svårt att lära in alfabetets bokstäver, årets månader, veckodagarna
* Har svårt att minnas vad han/hon just läst eller skrivit
* Har en svårläst handstil
* Skriver långsamt och med ett begränsat ordförråd.
* Använder sig av enkla och korta ord i skrift
* Kan inte skilja på vänster och höger
* Har svårighet med finmotoriken
Vidare poängterar Seth m.fl. i Dyslexi för föräldrar att elever ofta
skriver allting utan mellanrum mellan orden. 27Att de kan ha dålig rytmkänsla
samt svårt att uppfatta snabba ljud är några punkter jag anser värda att poängtera då de inte
finns med i checklistan hos Madison.

                                                                
24 FMLS  Einstein var en svag elev
25 http://www.fob.se/sanning.htm
26 Madison (1992) Läkande läsning och skrivning  sid 20-21
27 Seth I. m.fl. (1997). Dyslexi för föräldrar
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P Wallenkrans är en av flera författare som i sin bok Svårt att läsa och skriva delar in
handikappet i två olika grupper. Denna uppdelning följer även jag i detta arbete för att få en
överskådlig indelning fonologisk / auditiv dyslexi28  samt visuell dyslexi 29

                                                                
28 Wallenkrans P (1993) Svårt att läsa och skriva
29 Wallenkrans P (1993) Svårt att läsa och skriva
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2:3:Vad är auditiv dyslexi?

Med auditiv- eller fonologiskdyslexi, menas att personen har problem med hjärnans tolkning
av hörselintryck. 30 Följande exempel kan påvisa denna typ;31

*Försenad talutveckling
*Svagt ordminne
*Svag auditiv urskiljningsförmåga
*Artikulationsproblem
*Magert ordförråd
*Läser bättre än de stavar

Den auditiva dyslexin är direkt kopplad till ljudosäkerhet och med svårigheter att associera
rätt ljud till rätt bokstavstecken. Auditiva dyslektikers läsning bygger mycket på gissningar
med utgångspunkt från det skrivna ordets utseende d. v. s ordbilden.
Inom den auditiva perceptionen finns olika områden vars funktioner kort skall beskrivas i
följande:
Auditiv konstans innebär att kunna skilja likartade ljud från varandra. Bl.a. bil-pil. Att lyssna
och analysera ljud är en förutsättning för att behärska läsning och stavning.
Vidare finns ett område vilket handlar om att kunna rikta uppmärksamhet till rätt ljud. Främst
inom detta område har många auditiva dyslektiker brister. Koncentration är viktigt då det
annars kan vara svårt att vända uppmärksamheten till rätt ljud.
Sekvensminne  kan vara att minnas årets månader, kunna återge något i rätt sekvensordning.
Detta är nödvändigt för att kunna läsa och förstå en text.
Sammanljudning krävs vidare för att kunna läsa, skriva och stava. Dock först efter att ordets
delar kunnat analyseras. För att klara detta krävs att man vet var i ordet de olika ljuden
kommer, vilket ljud som hörs först respektive sist. Detta tas upp i många diagnosmaterial.  32

                                                                
30Wallenkrans (1993) Svårt att läsa och skriva
31 Madisson (1992) Läkande läsning och skrivning sid 28
32 Wallenkrans (1993) Svårt att läsa och skriva
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2:4: Vad är visuell dyslexi ?

Visuell dyslexi har med synuppfattning att göra. Personer med detta handikapp har svårt att
läsa hela ord och det är näst intill omöjligt att se och känna igen ord i sin helhet och de måste
därför ljuda fram ord då de läser.
Några vanliga kännetecken för en visuell dyslektiker kan vara;33

*Svårt med stavelsegränser och sammansatta ord
*Låg läshastighet
*Förväxlar b-d
*Spegelvänder 6-9
*Vänder på bokstäver ex. tärd-träd
*Svårt med morse och stenografi
*Svårt med formler och algebra
*Svårt med ord med samma uttal ex. hjärna-järna

Dessa dyslektiker kan också göra fel på småord, tappa ändelser och bokstäver. Ofta läser de
även fel på hela ord och missuppfattar en text 34 Personer med visuell dyslexi kan förväxla
ljud och bokstäver och omkastningar kan ske mellan ord och mellan rader35. De som lider av
visuell dyslexi har svårt att lära sig noter, stenografi och räknetecken. Orden skrivs ofta efter
uttalet t ex hjärna skrivs gärna. Visuella dyslektiker kan även få svårt med stavelsegränser
genom att orden framträder som en grå massa 36.
Då visuell perception är hjärnans sätt att tolka synintryck är det viktigt med många former av
kommunikation för att tolka det som setts på rätt sätt. Alla har vi en inre
föreställningsförmåga, ett visuellt minne, för att lagra synintryck. Brister detta kan visuella
dyslektiker ha svårt med rumsuppfattning vilket gör att bl.a. bokstäver vrids då de skrivs.
Vidare påpekas uppfattningen av föremåls läge i förhållande till varandra. Brister på detta
område kan yttra sig genom stavfel,  man läser långsamt eller läser bokstäver i fel ordning,
dåligt lokalsinne m.m.
Vid visuell dyslexi finns ofta en svårighet i att se och uppfatta en form som konstant hos ett
föremål. En bokstav som är densamma men har olika form eller storlek kan uppfattas som
något annat ljud.37

                                                                
33 Wallenkrans  (1993)Svårt att läsa och skriva sid 20-28
34 Lindell (1996) Dyslexi- problem och möjligheter
35 Malmer & Adler (1996) Mattemattiksvårigheter och dyslexi
36 Madison (1992) Läkande läsning och skrivning
37 Wallenkrans (1993) Svårt att läsa och skriva
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2:5: Övriga problem för dyslektiker?

Barn som lider av handikappet DAMP (koncentrationssvårigheter, problem med motorik-
kontroll, svårigheter att snabbt och entydigt uppfatta och tolka omgivningens signaler) har
ofta samtidigt läs- och skrivsvårigheter. Enligt Lindell har ca 20% av alla barn med diagnosen
dyslexi också DAMP medan ca 65% av de med diagnosen DAMP även har dyslexi38  Detta
kan bero på störd talutveckling, perceptionsstörningar, svårigheter i att förstå talspråkets form
och associera mellan visuella och auditiva signaler, ögonmotoriska signaler och dålig
handmotorik, helt beroende på vilken typ av DAMP eleven har. Dessa elever kräver
emellertid p.g.a. sitt dubbelhandikapp, ofta mer hjälp än elever med enbart dyslexi.39

Övriga problem utöver de ovan nämnda kan vara psykiska problem, autistiska drag eller
vänsterhänthet40. Jag har dock valt att inte beskriva dessa i mitt arbete p.g.a. av utrymmesskäl
samt att dessa inte ingår i problemformuleringen.

                                                                
38 Lindell S & CG Dyslexi - Problem och möjligheter
39 Stadler E (1996)Dyslexi - en introduktion
40 Gillberg-Ödman (1994) Dyslexi vad är det-?
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3: Läs- och skrivsvårigheter - Åtgärder

I den litteratur jag läst talas det om olika metoder som riktas mot speciellt elever med auditiv
respektive visuell dyslexi.41 Eller som tredje alternativ mot bådadera.
Nedan presenterar jag metoderna i ovan nämnd ordning. Främst är de valda med tanke på att
de är relativt enkla att utföra i klassrummet. Rubriken beskriver den elevtyp som åtgärden
främst riktas mot.
Mitt val att i huvudsak ta upp två författare är medvetet och grundar sig på att  jag hos dessa
författare tycker mig finna svar på min problemformulering. Deras tankar sammanfaller också
med vad som framkommit i annan litteratur.

3:1:Auditiv dyslexi

Eleven har svårt att skilja på talade ljud
Det är viktigt att bygga upp ett stort ordförråd där varje ord har ett emotionellt värde för
eleven. Orden i ordförråden skall med andra ord ha en anknytning till eleven på ett sätt som
han/hon anser värdefull. Till att börja med måste eleven lära sig sådana ord som personligen
är intressanta. Kanske för att de förknippas med fritiden, kamraterna, familjen o.s.v. När
denna bas är byggd bör man spinna vidare på detta och lära eleven ord som har anknytning till
de tidigare inlärda. På så sätt kan eleven uppehålla ett intresse för sin inlärning och den
motivation som tidigare saknades byggs upp.
Eleven har svårt att skilja mellan högfrekventa ljud såsom s-sj-tj-
För elever som har svårt att skilja mellan högfrekventa ljud är placeringen i klassrummet
viktig. En U-form av bänkar är bra då det blir lättare att höra vad alla säger  när eleverna ser
varandra. Inga störande klasskamrater som viskar bakom ryggen finns här.
Eleven har svårt att höra då flera ljud hörs samtidigt
Att ljudsanera och förstärka det visuella underlättar för auditiva dyslektiker. Ljudsanering kan
vara så enkelt som att sätta möbeltassar under stolar och bänkar, stänga dörren till
klassrummet för att slippa ljud utifrån o.s.v.  Den visuella förstärkningen handlar om att sätta
bilder till det som sägs. Allt från avancerad datateknik till klassiska väggbilder kan fungera.
Eleven kan ej föra samman ord och ljud
I detta fall bör sammanljudning tränas. Detta kan enklast göras genom eleven ljudar ord som
han/hon läser. Även här bör man tänka på att inte träna ord som för eleven inte har någon
relevans eller är för svåra utan gärna ord som är vanliga både i skrift och tal i vardagslivet.

                                                                
41 Wallenkrans P (1993) Svårt att läsa och skriva
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Eleven kastar om bokstäver vid stavning
Detta kräver övningar som baserar sig på att läsa högt med eleven. I detta fall är det hela ord
som skall upprepas. Då man läser en mening tar man ett ord i taget och ber därefter eleven
upprepa. För varje ord betonas antalet ljud och eleven själv får försöka lyssna efter hur många
och vilka de kan vara. Hör barnet i vilken ordning ljuden kommer och vet vilka bokstäver som
förknippas med ett visst ljud blir det lättare att placera bokstäverna i rätt ordning. För att
underlätta vid stavning bör eleven ljuda och där från fundera på stavningen. 42

Tala tydligt och förklara ord
De dyslektiker som är känsliga för ljud reagerar ibland negativt på lärare som skriker till
klassen. Bättre är att som lärare tala långsamt, lugnt och tydligt. Att skriva upp svåra ord på
ett blädderblock (för att de ska kunna stå kvar) är också bra. Repetition är nödvändigt.
Förutsätt som lärare aldrig att ord är välbekanta för eleverna. Ha alltid uppslagsverk och
ordböcker tillhands.43

                                                                
42 Wallenkrans P (1993) Svårt att läsa och skriva
43 Stadler (1994) Dyslexi – en introduktion



19

3:2: Visuell dyslexi

Liksom för auditiva dyslektiker finns för de med visuella problem speciella övningar.
Följande exempel är avsedda att användas av lärare i klassrumssituationer.

Eleven kastar om bokstavsordningen ex. (mat-tam)
Eleven markerar första bokstaven i orden. På så sätt blir det lättare att se var ordet börjar och
chansen att bokstavsförväxling sker blir mindre. Träna gärna detta på vardagliga ord som
förekommer i ”vanliga” texter så eleven får känna att träningen givit resultat.
Vid läsning lägger eleven till, eller drar ifrån, bokstäver
Dels kan eleven själv arbeta med detta genom att ljuda tyst för sig själv när hon/han läser.
Detta måste dock få ta tid och ingen får tala om hur orden skall uttalas. Det lär sig eleven
inget på. Dessutom kan läraren hjälpa eleven med denna träning genom ge henne/honom
ofullständiga meningar som eleven skall göra färdigt. På så sätt lär sig eleven att se felen och
därmed kanske undvika att begå dem själv.
Svårt att förstå text (symboler och siffror)
När en elev har läst en text högt ber man honom/henne att återberätta denna, muntligt eller
skriftligt. På så sätt tränas förmågan att förstå vad texten innebär och som lärare kan man se
vad av innehållet eleven inte förstår och inte förstår. Sedan kan läraren och eleven arbeta
vidare genom att antingen repetera det i texten som var begripligt eller försöka få eleven att
förstå det som inte kunde återberättas.
Rebusar är en annan övning som stimulerar förståelsen. 44

Ordbildsmetoden
Att lära in ord som bilder bygger på att inte göra någon ljudanalys utan lära in dem som de ser
ut i sin helhet. Metoden underlättas därmed av att eleven inte kan alfabetet. Lämpliga ord i
detta syfte är de små med oregelbunden stavning såsom om, han, in.
Att skriva utan att analysera ordets ljud är främst lämpligt på ord som skrivs mycket. Avsikten
med metoden är att eleven spontant skall upptäcka alfabetet.45

                                                                
44 Wallenkrans P (1993)Svårt att läsa och skriva
45 Stadler (1994) Dyslexi – en introduktion
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4: Utredning

När en utredning av dyslexi skall göras bör det finnas företrädare från följande yrkesgrupper
att tillgå: speciallärare, psykolog, ortoptist, logoped, barnpsykiater, barnneurolog och
sjukgymnast. Utredningens kvalitet är beroende på den enskildes skicklighet i sitt yrke, de
olika yrkesgruppernas kunskaper om varandras sätt att arbeta, förmågan till samarbete samt en
helhetssyn på barnet som skall utredas 46

Uppgifter om barnets helhetsutveckling och dyslexins sannolika bakgrund måste ingå i den
preliminära utredningen. I vissa fall är helhetsbilden svårtolkad t.ex. om dyslektiska besvär
finns kvar fram till 10-11 års ålder. I dessa fall behövs en kompletterande utredning. En
fullständig dyslexidiagnos måste baseras på en integrerad pedagogisk, neuropsykologisk,
neurologisk och medicinsk diagnos 47

4:1 Diagnostisering

Diagnostisering är en åtgärd som riktas till elever med läs- och skrivsvårigheter som påvisar
tecken på dyslexi. Tecken på dyslexi kan dock finnas hos personer utan att handikappet
diagnostiseras som dyslexi. Först när vissa kännetecken för auditiv dyslexi, visuell dyslexi
eller bådadera uppträder tillsammans och bildar ett mönster kan man tala om detta.48.
Med diagnostisering avses oftast ett test. Genom undersökning kommer man fram till ett
resultat som beskriver elevens tillstånd. Syftet är vanligtvis att förbättra elevens undervisning
då bl.a. läs- och skrivförmågan blir kartlagd.
Ett av många test som kan vara relevant för mig som SO-lärare är Kronobergstestet vilket jag
skall exemplifiera:
Testet består av två delar som undersöker avkodning.
Första delen innehåller sammanskrivna ord och eleven får tre minuter på sig att skilja ut så
många av dessa som möjligt. Andra delen handlar om att identifiera likadana bokstäver som
är skrivna bredvid varandra. Denna gång har eleven 90 sekunder på sig.
Diagnosen utvecklas genom en information där läraren talar om för varje elev att alla elever
lär sig bäst på olika sätt och med hjälp av olika metoder. Därmed har alla i det fortsatta arbete
rätt att välja arbetssätt, så långt detta är möjligt, för att kunna tillgodogöra sig kunskapen på
det sätt individen föredrar. Utifrån detta kan eleverna sedan lättare förstå att de elever med
dyslexi ibland kan behöva gå ifrån klassen för att kunna arbeta på det sätt som är lämpligast
för dem.

                                                                
45 Stadler (1994) Dyslexi – en introduktion
46Ericson (1996) Läs och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv
47 Frisk (1996) Läs och skrivsvårigheter samt dysle
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Ett annat test, som kan komma att bli av stor betydelse för en förebyggande undervisning, är
KOPS, kognitiv profileringssystem, en ny datorbaserad förskolediagnos för åldern 4-8 år.
Programmet har utvecklats av Dr. Chris Singleton vid universitetet Hull i Storbritannien för
att kunna upptäcka läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt. Den svenska versionen har
utarbetats av Karin Ohlis från FMLS – Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter.
KOPS består av 6 deltester:
Clown, som testar förmågan att se färger. Kaninerna, som testar visuella närminnet och sinne
för visuell sekvens. Slorks (vänner) som testar barnets visuella närminne. Tävlingar, testar
auditiva och verbala närminne. Rim testar barnets fonologiska medvetenhet. Ljud, testar
förmåga att höra och urskilja olika ljud.
Man får direkt fram en profilform av stapeldiagram där man ser vad barnet har svårt för.
Profilen och resultatet bedöms av en person som har utbildning om dyslexi. I KOPS ges
förslag om ett individuellt anpassat åtgärdsprogram och specialträning. Eleverna kan inte
gissa om de gjort rätt eller fel. Det är en stor fördel eftersom barnen upplever att de kan utföra
testet och därför är mycket motiverade. Genom detta tidiga test får man möjlighet att tidigt ge
eleven adekvat hjälp 49

Djupare än så här vill inte jag gå in på rubriken diagnostisering då min problemformulering
inte tar upp detta.

                                                                
49 Fries (1997) Datorer lockar fram det bästa hos dyslektiker
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4:2 Pedagogisk utredning

Pedagogisk utredning är en form av samtal vilket ger läraren tillfälle till information om
eleven. Målet med en utredning är ofta att skapa en helhetsbild av skolsituationen och av
elevens starka respektive svaga sidor. Det är i detta läge viktigt att eleven kan skilja mellan
det han/hon kan och det han/hon ännu inte lärt sig. Eleven skall vara delaktig i sin egen läs-
och skrivutveckling 50

Däremot anser Stadler att det, i en pedagogisk utredning, är viktigt med samarbete mellan
eleven och andra personer som finns i dess omgivning t.ex. föräldrar, skolpersonal och
fritidsledare 51

Då denna utredning skall genomföras finns enligt Carlström två olika tillvägagångssätt.
Kvalitativa och kvantitativa metoder.
I den kvalitativ metoden undersöker  lärare och elev tillsammans vilka strategier eleven
använder vid läsning och skrivning. Läraren utgår sedan från denna undersökning för att se
hur inlärningen förbättras. En kvalitativ metod används då man vill tolka och beskriva ett test
på ett djupare individplan.
Elevers läs- och skrivförmåga kartläggs kvantitativt av speciallärare och skolpsykologer med
hjälp av ett antal speciella test som vart och ett diagnostiserar en del av läs- och
skrivförmågan. Genom det mätvärde eleven visar tar man reda på om prestationen ligger inom
normalvariationen eller om eleven är bättre eller sämre. Kvantitativa test kan användas  i
större grupper för att få ett mått på t ex stavningsförmågan i en klass52

                                                                

49 Carlström (1996) Pedagogisk utredning vid läs och skrivsvårigheter
50 Stadler (1994) Dyslexi - En introduktion
51 Carlström (1996) Pedagogisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter
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4:3: Jenkins modell

Jenkins modell är en modell Karin Taube skriver om i sin bok  ”Läsinlärning och
Självförtroende” och syftar främst still ett stärkt självförtroendet hos eleven. Boken tar upp
lärarens syn på eleven i inlärningssituationen. Främst pekar hon på vikten av att se eleverna
som aktiva individer och att använda  egen begreppsvärld som utgångspunkt för
undervisningen. Fyra komponenter är att beakta och skall ses i samspel lärare-eleverna.
Delarna består av följande;
1. Elevens aktivitet. Ett användande av strategier för att öka inlärning ex. repetition.
2. Utmärkande drag hos eleven. Medvetenhet av egna tankar.
3. Inlärningsuppgifternas redovisningsform. Lösa problem eller tillämpa en inlärd princip.
4. Inlärningsmaterialets karaktär, struktur. Anpassad svårighetsgrad.
Första skolåret är enligt Taube av stor betydelse. Här krävs att eleven befinner sig i en miljö
med talande människor. För att öka prestationer i skolan underlättar det att eleven är
medveten om språkets betydelse och användning. Läraren måste dessutom ge en positiv
klassrumsatmosfär och tro på eleven med hjälp av en trygghet i lärarrollen och positiv attityd
med värme och empati. Stödjande samtal bör användas då en elev med svagt självförtroende
skall fångas upp. Detta har dock ett krav vilket är att eleven skall ha förtroende för vuxna.53

Att jag inte går in närmare på Jenkins modell beror främst på att denna endast skall knyta an
till vikten av att tidigt observera elever med dyslexi och därmed under mer leksamma former
kunna träna upp läs och skrivförmågan.

                                                                
53 Karin Taube (1987)Läsinlärning och Självförtroende
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Empirisk undersökning – Observerade åtgärder

De följande exemplen på åtgärder har jag observerat på Klämmestorpsskolan samt
Vifolkaskolan i Mantorp tillsammans med speciallärare i klassrummet men även genom egna
observationer av eleverna i klassrumssituationer.
Jag har valt att disponera åtgärderna enligt följande:
Läsa och skriva, Datorn, Lek och spel
Följande rubricering är inte indelad i auditiv samt visuell dyslexi då denna indelning inte går
att göra i verkligheten eftersom flertalat av de elever jag observerat har en blandning av de
skilda typerna dyslexityperna
Då jag efter alla tillfällen varit i kontakt med flera elever med läs- och skrivsvårigheter har jag
bildat mig en egen uppfattning om hur jag vill definierar handikappet.
En elev som inte kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, så att syften och mål med
undervisning uppnås, p.g.a. brister i läsning och skrivning. Min definition anser jag viktig för
att i vidare text förstå för vilka elever åtgärder och stöd är tänkta.

Läsa och skriva

Läsa högt för eleven som följer med i texten
Högläsning, av läraren eller andra elever, ger dyslektikern möjlighet att följa med i en text och
samtidigt lyssna då någon annan läser. På så sätt hör eleven hur ett ord skall uttalas samtidigt
som han/hon ser det i skrift. Detta underlättar främst då vissa elever kastar om ljud då han/hon
läser. Alla elever klarar dock inte av att hänga med i det tempo läsaren har utan kräver att
högläsning sker långsamt. I dessa fall kan man använda sig av ”bok och band”, en alternativ
åtgärd. Dessa band kan vara långsamt inläsa och därmed riktade speciellt till elever med läs-
och skrivsvårigheter.

Återberätta läst text
För att skapa förståelse av sammanhang i en läst text kan man som lärare be eleven återberätta
vad han/hon nyss läst. På så sätt får eleven händelser i rätt sekvensordning. Till att börja med
måste detta ske redan efter en mening men senare går det att öka på. Textlängden är viktigt att
tänka på i detta sammanhang då den bör vara anpassad till elevens förkunskaper. Exempelvis
bör inga nya eller svåra ord förekomma då detta tränas.

Träna att skriva olika stilar
Eleven tränar att skriva ett och samma ord fast med olika stilar för att se att en bokstav kan se
olika ut beroende på stil. Detta gör det lättare för eleven att skilja på bokstäver med likartad
form såsom ex. e-c. Låt eleven dels skriva själv men ta gärna hjälp av en datorn med olika
texttyper samt flera personers handstilar.

Måla ord
Denna åtgärd kallas även för färgkodning och innebär att eleven målar ord som han/hon
tilldelats så att samma bokstav ges samma färg. Eleven får därefter läsa ordet. På så sätt
förknippas ett ljud, och därmed stavning, med en viss färgkombination. Till en början används
lätta ord i stil med mor, sol o.s.v. för att sedan öka i svårighetsgrad. Övningen är främst riktad
till elever med visuella stavningssvårigheter och i början av läs- och skrivträningsprocessen.
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Läsa
Att läsa en kvart varje dag högt respektive tyst i en bok som intresserar elever och är anpassad
till rätt nivå är en åtgärd som syftar till att träna läsning samt läsförståelse

Talböcker
En talbok är en bok inläst på kassett. Talböcker kan lånas på bibliotek. De flesta romaner,
ungdomsböcker och många faktaböcker finns inlästa. För de som har svårt att läsa avskräcker
ofta tjocka, längre, böcker. Då finns en-timmesboken vilken är en förkortad version av någon
originalbok.
Speciella bok- och bandpaket finns där banden är inspelade i tre olika hastigheter.
Det finns fler olika sätt att använda talböcker för lästräning.
* Eleven lyssnar på hela boken i normalt tempo.
* Eleven lyssnar på den långsamma inläsningen och följer samtidigt med i boken.
* Eleven läser igenom ett par sidor i den tryckta boken och läser själv in dessa på band.
* Läraren lyssnar på elevens inläsning. Eleven och läraren lyssnar tillsammans och går
igenom de ord som eleven läst fel.
* Eleven läser in texten mer än en gång. Läraren och eleven diskuterar de framsteg som
gjorts.

Lästräning
15 minuters högläsning varje dag i en bok anpassad för eleven. Innan högläsningen i skolan
har eleven läst igenom samma stycke för sig själv dagen innan antingen hemma eller i skolan.
Förförståelsen underlättar både förståelsen av text och flyt i läsningen.
Syftet med högläsningen är därmed att inte fastna på ord utan i stället koncentrera sig på
handlingen och läsning.
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Datorn

Datorer har flera egenskaper som gör den användbar som stöd för dyslektiker.
Kanske skulle rubriken kunna ingå under föregående rubrik. Här presenteras dock fler
egenskaper bl.a. följande;
*Flera sinnen stimuleras samtidigt. Synen kompletteras med ljud (vilket är standard i de flesta
datorer och program) samt känseln.
*Datorn kan kombinera ljud och text så att eleven själv kan sätta sig ner och utveckla sina
färdigheter utan att vara i behov av läraren.
*Datorer ger individualisering, enskilt arbete och  arbete i egen takt efter egen förmåga.
*Direkt respons ges på skriven text, i och med den rättstavning som numera förekommer i de
flesta ordbehandlingsprogram.
*Datorer ses som statushöjare.
*Olika handstilar och textstorlekar kan användas.
*Stavfel rättas vilket även ger en direkt respons på det som skrivs.
*Koncentrationen läggs på innehållet framför handstil
*Bokstavsträning genom tangentbordet då bokstäver som b-d inte finns bredvid varandra
*Många datorprogram  kan komplettera ordbehandlingsprogram som t ex: elektronisk ordlista
som slår upp och rättar texten samt taligenkänning
*Vissa program presenterar ett ord med mycket kort exponeringstid. Eleven tvingas då se
ordet som en helhet, eftersom det inte ges tillräckligt med tid för avkoda varje enskild
bokstav. Detta gör att eleven övar sig i att känna igen ett ökat antal färdiga ordbilder



27

Lek och spel

Valet av att ta upp lekar och spel som åtgärder för elever med dyslexi beror främst på att de är
bra att varva med då eleverna behöver lite roligt i skolan för att känna sig motiverade till
inlärning. Följande exempel är inte åldersinriktade och begränsade till vad jag observerat.

Para ihop olika ljud med rätt stavning.

Detta spel är avsett för två deltagare och förekommer i olika varianter beroende på vilket ljud
eleverna skall träna. En variant är att följande rubriker läggs fram på ett bord;
g   gj   dj   lj   hj  (förslagsvis dataskrivna och urklippta från ett färgat papper)
Olika ord, vilka innehåller ovan nämnda ljud, delas ut till de två deltagarna, ett i taget.
(förslagsvis dataskrivna och urklippta från vitt papper) Då eleven tilldelats ett ord skall den
första elev placera detta under medan motspelaren placerar sina ord över rätt rubrik. Ex.
SORG placeras vid G. Då alla orden är utdelade rättar eleverna tillsammans med läraren
genom att diskutera lapparnas placering. De lappar som ligger fel plockas bort medan de som
ligger rätt ger deltagaren en poäng. Flest antal poäng vinner.

Tävling (kort eller lång vokal)
Denna tävling fungerar bäst med 2-4 deltagare
Läraren ger första eleven ett ord.(Visas på ett papper för att inte avslöja uttalet. Förslagsvis
dataskrivet) Han/hon läser ordet och skall därefter tala om vilken av följande kombinationer
ordet i fråga stämmer in på;

1. ord med två lika konsonanter efter kort vokal
2. ord med två olika konsonanter efter kort vokal
3. ord med en konsonant efter lång vokal

Rätt uttal på ordet ger poäng liksom rätt val av kombination.
Flest poäng vinner.

Läs och gör
Detta är ett material som består av ett femtiotal kort med olika uppmaningar.
Ett av korten ges till eleven där han/hon uppmanas göra det som beskrivs på kortet.
En annan elev gissar vad som står då läsaren utför handlingen
Ex. ”Res dig upp. Knacka på stolen 3 gånger. Sätt dig igen och säg ditt namn”
Syftet med denna lek är att läsa, förstå och utföra en uppmaning. Materialet ger dessutom
tillfälle att röra sig. Det svåra för eleven är att förstå och utföra en uppmaning innan eleven
gjort orden till sina.
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Ordbilder
Denna övning syftar till att eleven skall lära ett ords stavning utan att behöva ljuda.
Detta sker genom att elever snabbt får se ett ord som han/hon kan koppla till verkligheten.
Upprepas denna övning flera gånger lär sig eleven se stavningen på vanligt förekommande
ord och behöver inte fundera över dess uttal för att kunna stava rätt.
Detta syftar till att lära sig para ihop ett skrivet ord med det som läses högt samt att läsa ord
med rätt uttal.

Ordbingo
Detta material består av en spelplan och lappar med ord.
Varje deltagare tilldelas en bricka. När spelet börjar tar förste man ett ord från högen och
läser. Den person som har ordet på sin bricka säger till och får kortet till sin bricka.
Förste man med full bricka vinner.
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Diskussion

Syfte
Första syfte i min problemformuleringen var att skaffa mig en ”ökad kunskap om dyslexi” för
att vara påläst inför den empiriska undersökningen. I efterhand är jag framförallt glad att jag
läste litteratur som tog upp auditiv och visuell dyslexi då det har avgörande betydelse för
vilken åtgärd som sätts in för respektive elev. Att jag dessutom valde att koncentrera mig på
två författare var ett klokt val då dessa tog upp de övergripande kunskaper jag strävade efter
att bli förtrogen med. Att dessutom komplettera med andra författare var för mig nödvändigt
för att inte bli styrd av några få synsätt på dyslexi.
Jag har vidare funderat på om förutsättningarna förbättras om jag läst ytterligare litteratur
inför undersökningarna ute på de två skolorna. Kanske, men troligtvis inte så mycket att den
empiriska undersökningen skulle redovisats på annat sätt.
Valet att läsa litteratur varvat med att skaffa empirisk kunskap anser jag som lyckat då jag på
så sätt inte tröttnade på arbetet vilket annars är lätt och resultatet därmed blir påverkat.

Mitt andra syfte var att via litteratur och empiri bli förtrogen med åtgärder för elever med läs-
och skrivsvårigheter.
Jag valde att framför allt lägga tyngdpunkten på två i dyslexifrågor erkända författare för att
därmed kunna vara kritisk till innehållet i deras böcker och genom att få flera författarnas
åsikter. De åtgärder jag genom litteraturen blev förtrogen med anser jag alla mer eller mindre
positiva och möjliga att ta tillvara då jag som lärare skall undervisa elever med dyslexi. Vissa
av dem kan kräva en speciallärares kunskap och erfarenhet samt gott om tid för bra resultat
men, för det inte sagt att hela åtgärden måste förkastas. Att plocka de lämpligaste delarna, för
individ och lärare, från varje metod anser jag vara lämpligt då jag inte är utbildad
speciallärare men trots detta skall undervisa elever med dyslexi.
Vidare har jag inte jämfört de olika metoderna med varandra eftersom jag anser det omöjligt
då de är av skild karaktär och används för elever med olika handikapp. Min
problemformulering omfattar inte heller någon jämförelse.

Empiri
Den empiriska undersökningen upplevde jag ge mig den kunskap jag strävade efter. Nämligen
att finna alternativa undervisningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter. De skolor
som tog emot mig var betydelsefulla för detta arbete då jag betraktades som en resurs för
skolan och det därmed avsattes tid för att hjälpa mig. Ytterligare en fördel med mina besök
var att det hos specialläraren aldrig var fler än tre elever åt gången vilket gjorde att jag var
delaktig i det som hände. Jag hade dessutom möjlighet att ställa frågor samt få förklarat för
mig vad som skedde och varför. De observationer jag utfört undre religions- samt
historieundervisning har varit realistiska då det är i sådana sammanhang jag i framtiden skall
arbeta. Tillfällena gav mig dock långtifrån lika många användbara tips på alternativ
undervisning som observation samt delaktighet hos speciallärare. Att ha sett olika typer av
undervisning har varit bra då jag har kunnat plocka godbitar, för att sedan göra dem till
undervisningsmetoder, som passar mig.
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De elever  jag varit i kontakt med under den empiriska undersökningen skulle eventuellt ha
arbetat annorlunda om fler resurser funnits.
Vissa av de åtgärder jag redovisat skall kommenteras då jag anser att dessa är de som SO-
lärare främst kan använda sig av.

Åtgärder lämpliga i SO-undervisning
Via litteratur och empiri har jag stött på olika åtgärder för att undervisa elever med läs- och
skrivsvårigheter. Därmed har jag dragit vissa slutsatser om vad jag som SO-lärare, men även
andra ämneslärare, kan göra. Till att börja med är det viktigt att vara medveten om vilka olika
svårigheter dyslektiker kan ha. Därefter finns en rad åtgärder jag kan använda mig av i
klassrumsundervisningen och inte minst i samarbete med speciallärare.
En speciallärare kan t.ex. hjälpa till utöver sina ordinarie träningsprogram med att träna svåra
ord av SO-karaktär med anknytning till elevens intresse.

Att använda Bok- och band är en åtgärd som kan utnyttjas i SO-undervisning genom att jag
själv läser in en text som eleven får lyssna till.  Åtgärden förutsätter att läraren ger eleven god
tid vid avlyssning och genomgång av det inlästa. Erfarenheterna från de skolor jag besökte
visar att arbete med bok- och band inte bara övar upp läsförmågan, utan även koncentration
och förmågan att lyssna.

Datorn kan inom flera arbetsområden i SO fungera som ett bra alternativ för elever med läs-
och skrivsvårigheter. Flera program, vilka jag har kommit i kontakt med under dem empiriska
undersökningen, ger elever information via bilder, ljud och text. Datorn kan i dessa fall ses
som ett utmärkt komplement i undervisningen. Anser läraren att det är ett lämpligt tillfälle,
t.ex. vid renskrivning av elevarbeten, bör datorn användas. Visserligen tenderar skolan att bli
mer och mer inriktat mot IT o.d. men det får inte ta upp för mycket tid av skolarbetet.
Flera sinnen stimuleras samtidigt bl.a. ljud och syn vilket kan vara bra då något av dem lättare
uppfattas av eleven. För dyslektiker är detta främst bra då ljud kan kombineras med ett ords
stavning. Att datorn anses som en statushöjare kan vara till fördel då elever med dyslexi gärna
vill använda detta hjälpmedel. Ytterligare en av många positiva egenskaper med datorer, för
elever med svårigheter att skilja på ex. b-d, är att dessa bokstäver inte sitter bredvid varandra
på tangentbordet och därmed kan skiljas åt.
Vad det gäller de negativa sidor jag, och många med mig, upptäckt med att använda datorn i
undervisningen anser jag vara att eleven inte tränar sin handstil och därmed inte heller sin
finmotorik. Används datorn som komplement till den ovan nämnda träningen anser jag dock
undervisning med datorer positiv. Vidare kan dataprogram trots ett positivt och utvecklande
syfte vara till mer skada än nytta om det används på fel sätt. Främst tänker jag på
ordbehandlingsprogram av äldre modell vilka inte påpekar stavningsregler. Datorn ska inte
heller användas utan lärarens handledning.
Om jag ser till min egna bedömning av att använda datorer anser jag att de positiva effekterna
i de flesta fall överväger de negativa. Datorer har en mängd underlättande faktorer vilka
gynnar en dyslektiker mer än de skadar.
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Många av de verksamheter jag observerat i min empiriska undersökning är spel, lek och
tävlingar. Fördelarna med dessa anser jag främst vara att eleverna tycker de oftast är roliga
och de får därmed lättare att lära sig. Vidare är fördelen med dessa övningar att de är relativt
billiga vilket är av stor vikt i dagens skola där det sparas på resurser.
Visserligen kan vissa av lekarna/spelen vara omöjliga att utföra i helklass men med
instruktioner och handledning kan de elever som skall arbeta med dem ofta klara sig bra
själva.

Vid genomgångar av arbetsområden är det fördelaktigt att skriva upp svåra ord på tavlan eller
på blädderblock då eleverna ser de ord läraren talar om. Även ordböcker och uppslagsverk
kan vara bra att ha till hands då ”svåra” ord dyker upp. Att markera första bokstaven i ord som
adel - präster - borgare – bönder kan vara bra då eleven har svårt att skilja på ex. b – p. Vid
högläsning kan elever med dyslexi få läsa igenom stycket innan hon/han ska läsa högt inför
klassen för att känna sig säkrare på texten. Vidare är det bra att efter genomläst text
återberätta den för att få ett kronologiskt sammanhang, framför allt inom historia.

Placeringen i klassrummet kan vara av betydelse då elever med auditiv dyslexi lättare
uppfattas vad som sägs då de ser den som pratar. Bänkar ställda i U-form kan vara lämpligt
samt att läraren talar tydligt och långsamt. En lugn arbetsmiljö krävs för att placeringens syfte
ska uppfyllas.54

Att arbeta med bilder är fördelaktigt då SO-ämnen många gånger framhäver sitt budskap
bättre genom bilder än text. TV, datorer, tavlor, böcker från bilder mm är därmed bra
hjälpmedel framför allt för elever med läs- och skrivsvårigheter.  Att komplettera bilder med
text är bra då detta görs tillsammans med läraren. 55

Som SO-lärare ser jag det nödvändigt att vara medveten om olika dyslexi tester för att kunna
ta initiativ till en diagnostisering om så skulle behövas. Som SO-lärare kan jag även vara
delaktig i en pedagogisk utredning.

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag som ämneslärare bör stötta elever på det sätt som
beskrivs i Jenkins modell bl.a. genom att tro på eleven, uppmuntra, repetera och anpassa
svårighetsgraden. Med ett sådant synsätt och kunskaper om alternativ undervisning tror jag
att mina elever kommer att klara undervisningen på ett bra sätt. 56

                                                                
54 P. Wallenkrans (1993) Svårt att läsa och skriva
55 E. Stadler (1994) Dyslexi – en introduktion
56 K. Taube (1987) Läsinlärning och självförtroende
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Summering
Att genom litteratur bli förtrogen med olika åtgärder, har jag framför allt haft nytta av då jag
genom empiri observerat det jag läst. Att få litteraturens åtgärder bekräftade av verkligheten
samt även se variationer på densamma har varit betydelsefullt då jag på så sätt lärt mig att
anpassa åtgärderna till den verklighet jag som SO-lärare befinner mig i.
Det jag anser mig behöva som SO-lärare för att klara undervisning av elever med dyslexi är
framför allt den kunskap jag genom detta arbete skaffat mig samt förmågan att se och kunna
göra något användbart av de resurser som finns.
Avslutningsvis vill jag påpeka att detta arbete har givit mig svar på det jag sökte då jag för en
tid sedan beslutade mig för att skriva mitt examensarbete kring dyslexi. Ju mer litteratur man
läser desto djupare vill man gå in i arbetet vilket här inte är möjligt. Däremot är jag ganska
säker på att jag genom mitt framtida yrke kommer att uppdatera mig då det gäller att hitta
åtgärder för alternativ undervisning av dyslektiker samt att se till att ständigt vara förtrogen
med utvecklingen inom dyslexiområdet.
Att skolorna jag besökt gärna vill ta del av mitt material samt att mina tips och idéer fick
utrymme i undervisningen var för mig väldigt glädjande då jag av egen erfarenhet vet att
undervisningen nu visserligen tenderar att bättre på att möta elever med dyslexi men har
mycket kvar att förbättra. Främst inom den undervisning vilken inte bedrivs av speciallärare.
Här kanske mitt arbete kan vara ett steg i rätt riktning.
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