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Abstract

The purpose of this work is to find out how teachers work with delayed reading and

writing development. I have chosen to investigate what a delay of reading and writing

development depends on, how you, as a teacher, can prevent the difficulties and what

consequences they can lead to in the future. The teachers have an important task in

teaching the students to read and write, to prepare them for the future grown-up life and

to give them possibilities for further development. I have chosen to interview teachers in

different grades to see how they work with difficulties in different stages. I have also

interviewed some students to get a picture of how they look upon their own reading and

writing evolvement.

The result of my investigation is that there are a number of reasons for this problem that

interact with each other. The students have different conditions regarding for example

home environment, emotional problems and low phonologic awareness. The teachers

play a big part in this question as well. The education has to be individually adjusted so

that every student feels joy and motivation for the challenge they face. The teachers also

need to have the students understand that they study for there own knowledge and that

they should not compare themselves with other students.

Keywords:
Reading and Writing Development, Students in need of special support, Read and Write,

Difficulties in Reading and Writing, Individualized teaching
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Sammandrag

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärarna arbetar med försenad läs– och

skrivutveckling. Jag har valt att undersöka vad en försenad läs- och skrivutveckling kan

bero på, hur man som lärare kan arbeta med att förebygga svårigheterna och vad

svårigheterna kan få för konsekvenser längre fram. Lärarna har en viktig roll i att lära

eleverna läsa och skriva för att förbereda eleverna på det kommande vuxenlivet och ge

dem möjlighet till vidareutbildning. Jag har valt att intervjua lärare i olika årskurser för

att se hur man arbetar med svårigheterna på olika stadier. Jag har även valt att intervjua

elever för att få en bild av hur de själva ser på sin läs- och skrivutveckling.

Min undersökning visar att det finns ett flertal orsaker till en försenad läs- och

skrivutveckling som ofta samverkar med varandra. Elever har olika förutsättningar

beroende på bland annat hemmiljö, emotionella problem och dålig fonologisk

medvetenhet. Även lärarna har en stor och viktig roll, undervisningen måste

individanpassas så att varje elev känner glädje och motivation för den utmaning de står

inför. Lärarna måste också arbeta med att eleverna inte jämför sin egna utveckling med

kamraternas och att eleverna lär för sin egen skull.

Nyckelord:
Läs- och skrivutveckling, Elever i behov av särskilt stöd, Läsa och skriva, Läs- och

skrivsvårigheter, Individualiserad undervisning
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Såsom samhället är uppbyggt idag krävs det att medborgarna behärskar skriftspråket på

ett tillfredsställande sätt. Detta gör att lärarna i skolan har en ytterst viktigt roll i att lära

eleverna läsa och skriva. Lärarna behöver se till varje enskild individ och hur de på bästa

sätt kan hjälpa just den här eleven att utvecklas så mycket som möjligt, utifrån sina

förutsättningar. Detta gäller förstås i alla ämnen, men om eleverna inte lär sig läsa och

skriva blir det ett funktionshinder för dem i dagens samhälle. I de lägre årskurserna

arbetar man mycket med att få alla elever att lära sig läsa och skriva. Trots detta finns det

många elever som, när de går ur tredje klass, inte behärskar detta. Dessa elever får

problem i de högre årskurserna då undervisningen till stor del bygger på att de ska kunna

läsa och skriva, och att ha god läsförståelse. Det är heller inte säkert att lärarna i de högre

årskurserna har kunskaper om grundläggande läs– och skrivinlärning.

På senare år har det uppmärksammats att allt fler elever går ur grundskolan utan

tillräckliga läs– och skrivkunskaper.1 Detta är ett problem på flera sätt, dels att dessa

elever får svårt att klara sig i samhället, dels att de har svårt att bli godkända i

kärnämnena, vilket i sin tur innebär begränsade möjligheter till vidareutbildning. I

läroplanen (Lpf 94) står det att: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden

och att främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva utanför

samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den

gemensamma referensram alla i samhället behöver.”2 Detta visar tydligt att det är skolans

uppgift att lära eleverna läsa och skriva eller på något annat sätt uttrycka sig då det är en

viktig del i att klara livet utanför skolan.

1 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd (Stockholm: Liver AB 1998) s.22-23
2 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Solna: 2002) s. 11
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Jag vill i mitt examensarbete försöka ta reda på hur lärarna arbetar med elevers försenade

läs- och skrivutveckling i förebyggande arbete. Någonstans under skoltiden tappar

uppenbarligen lärarna dessa elever! Vad beror det på och hur kan det åtgärdas?

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad det finns för orsaker till en försenad läs- och

skrivutveckling samt hur lärarna arbetar med detta. Genom min undersökning hoppas jag

även få en bild av hur eleverna själva uppfattar sin situation.

Mina frågeställningar är:

• Varför misslyckas 20 procent av eleverna med sin läs- och skrivutveckling och

vad gör man åt det?

• Hur förebygger man läs- och skrivsvårigheter?

• Vad har dessa svårigheter för betydelse för det kommande vuxenlivet?
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2. Litteraturgenomgång

2.1. Läs- och skrivinlärning

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning

för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär

att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga

meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. (NE 2003).

Så definierar man läsning i Nationalencyklopedin. Läsning handlar normalt om att nå

fram till en förståelse av innehållet i en text.3

I vårt samhälle är det i hög grad människans förmåga att prestera som avgör hennes

värde. Det anses fint att vara duktig på det intellektuella området och läs- och

skrivkunnighet är det första steget mot en intellektuell karriär. Vårt samhälle är anpassat

efter en läs- och skrivkunnig befolkning. Kan man inte läsa och skriva innebär det att

man måste få hjälp av andra för att utföra sina samhälliga plikter.4 27,5 procent av

personer mellan 16-65 år har inte den läskvalitet som behövs för att bli självständiga och

oberoende i det svenska skriftspråksbaserade samhället.5

I vår kultur är det för de allra flesta helt naturligt att läsa och skriva, ibland ligger det nära

till hands att tro att läs- och skrivförmågan kommer lika naturligt som förmågan att tala.

Runtom i världen, även i Sverige, finns det ett flertal vuxna som inte kan läsa och skriva

trots att de talar det aktuella språket. För de flesta av dessa är det inte bristande intresse

som saknas utan kulturella värderingar och bristfällig undervisning.6

3 Elbro, Carsten, Läsning och läsundervisning (Malmö: Elanders Berlings 2004) s. 18
4 Taube, Karin, Läsinlärning och självförtroende (Stockholm: Prisma förlag 2002) s.77
5 Bonnier utbildning, Nya Lusboken - en bok om läsutveckling (Stockholm: Bonnier utbildning AB 2001)
s.143
6 Stadler, Ester, Läs- och skrivinlärning (Lund: Studentlitteratur 1998) s. 12
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Att i tal och skrift kunna använda sitt språk är en förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet, och det är

därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevers språkutveckling. Språket är av

avgörande betydelse för lärandet.... Språkförmågan har alltså stor betydelse för arbetet i alla ämnen. I

ämnet svenska är det främst skönlitteratur och texter av annat slag som tillsammans med elevernas egen

skapande verksamhet är basen för det språkutvecklande arbetet.

(Grundskolans kursplan i svenska)

Kursplanen som gäller för hela grundskolan säger inget om inlärning av de

grundläggande läs- och skrivfärdigheterna och förutsätter att eleverna redan tillägnat sig

de grundläggande kunskaperna. Vi vet dock att det är alltför många elever som har brister

vad gäller detta. Dessa elever har inte ”goda möjligheter” för sin vidare språkutveckling

och inte heller för utveckling av ”egen skapande verksamhet”. Eftersom brister i

elementära läs- och skrivfärdigheter även finns hos elever i de högre årskurserna och

även hos vissa vuxna är det viktigt att satsa ännu mer på dessa grundläggande

kunskaper.7

2.2. Barns läs- och skrivutveckling

Ett av de viktigaste målen i skolan är att utbilda intresserade och motiverade läsare och

skrivare som vågar och vill läsa och skriva för en mängd olika syften.8 För en lärare är

det spännande att få följa sina elevers läsutveckling och att få finnas med när de

upptäcker sambandet mellan våra språkljud, fonemen, och våra bokstäver, grafemen, och

när de med stor ansträngning läser sitt första ord. Det är en otrolig glädje eleverna känner

när de förstår att de genom skriften både kan få och förmedla kunskap. För de elever som

inte utvecklas i takt som sina kamrater kan besvikelsen och frustrationen bli stor. De

bristande framgångarna gör att många av dessa elever tappar självförtroendet och inte vill

hålla på med aktiviteter som innefattar läsning och skrivning.9 I en barngrupp lär sig de

allra flesta läsa under sitt första skolår utan några större svårigheter och läsförmågan

7 Stadler, s. 50
8 Björk, Maj & Liberg, Caroline, Vägar in i skriftspråket – tillsammans och på egen hand (Stockholm:
Bokförlaget Natur och Kultur 2005) s. 10
9 Bjar, Louise & Liberg, Caroline, Barn utvecklar sitt språk (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 237
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utvecklas hela tiden. Andra tar lite längre tid på sig.10 Barnen har även olika behov av att

lära sig läsa och skriva, en del vill skynda på medan andra anser att det finns viktigare

saker i livet än att kunna läsa och skriva. Utöver detta har barn olika inlärningsstrategier

och behöver därmed olika stöd för sin inlärning.11 En viktig del i en lärares arbete är

därför att skapa läslust och läsintresse hos eleverna.12 Elever med läs- och

skrivsvårigheter känner ofta mer motivation om de får läsa och skriva om något de är

intresserade av. Det kan vara positivt för deras självbild att få visa kamraterna att de är

mer insatta i något ämnesområde än resten av klassen. Om de svagpresterande eleverna

inte fångas upp i tid finns det stor risk att de aldrig kommer ikapp. Det är därför viktigt

att skapa så många lästillfällen som möjligt i skolan och detta är en stor utmaning för alla

som arbetar i skolan. 13

Både Piaget (1896- 1980) och Vygotsky (1896- 1934) betonar samspelet med omvärlden

som betydelsefullt för kunskapsutveckling. Piaget menar att barnen själva ska få utforska

och experimentera, medan Vygotsky menar att både kulturen och interaktionen mellan

människor har betydelse för barns tankeutveckling. Han anser att kulturellt betingad

kunskap inte blir tillgänglig för barnet utan att det finns en handledare som visar vart

kunskapen finns och bereder vägen, med barnets tankar och erfarenheter som vägvisare.14

Att vara positiv och glad, att skapa läslust i en mjuk, varm och positiv atmosfär – det ser jag som nycklarna

till lyckat resultat vid läs- och skrivinlärningen. (Lärare år 2)15

Det finns ofta några elever i varje klass som trots betydande insatser i form av stöd, hjälp

och eget hårt arbete har svårigheter att utveckla en normal läs- och skrivförmåga. Dessa

problem kan fortgå hela skoltiden och ända upp i vuxen ålder. Bjar och Liberg hänvisar i

sin bok Barn utvecklar sitt språk till en forskare vid namn Jacobsson som menar att

10 Bjar & Liberg, s. 237-238
11 Dahlgren, Gösta, Gustafsson, Karin, Mellgren, Elisabeth & Olsson, Lars- Erik Barn upptäcker
skriftspråket (Mölnlycke: Liber AB 2004) s. 75
12 Bjar & Liberg, s. 237-238
13 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, s.75
14 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, s. 75
15 Bjar & Liberg, s. 249
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undersökningar visar att många av de elever som hade svårigheter under andra skolåret

även hade det i slutet av grundskolan.16

2.3. Ökning av elever i behov av särskilt stöd

Ett flertal källor uppger att antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat. Det gäller bl.a.

Skolverkets tillståndbeskrivning. Det rör sig framförallt om elever med läs- och

skrivsvårigheter, elever med koncentrationssvårigheter och utagerande elever.17 Det är

oroande att den grupp som inte når upp till grundläggande färdigheter växer i Sverige och

att vi inte lyckas ta hand om dessa elever.18 Förklaringar till detta bör sökas på flera håll,

förklaringar som har mer att göra med omgivningen än med eleverna själva.

Samhällsförändringar är en orsak till ökade svårigheter bland elever. Med föräldrar som

är arbetslösa eller har ekonomiska och sociala problem kan många barns

uppväxtförhållanden vara svåra.19 Ytterligare en faktor är att kraven på kunskaper ökat i

samhället och då även i skolan. Samhällets förändringar ställer krav på skolan att möta

elever med nytt innehåll och nya arbetssätt.20 Gunilla Molloy (fil.dr och lektor i svenska)

menar att skolan har betydelse för elevernas minskade läsintresse då lärarna ofta tar upp

ämnet litteratur på ”fel” sätt. Hon menar att läraren ofta kommer med egna tolkningar av

en text och att elevernas tankar och funderingar kring litteraturen riskerar att ”slås ned av

läraren”. 21

Sambandet mellan lässvårigheter och låg social status är mycket starka. Elbro hänvisar i

sin bok Läsning och läsundervisning till en dansk undersökning gjord av Elbro, Möller &

Nielsen som genomfördes 1990. Undersökningen visade att det bland vuxna utan

utbildning fanns nästan 30 procent osäkra läsare av vardagliga texter mot 8 procent

osäkra läsare bland vuxna med kort eller mellanlång utbildning.22 Dagens arbetsmarknad

gör att de allra flesta elever, även de med låg studiemotivation, går gymnasieskolan.

16 Bjar & Liberg, s.238
17 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd (Stockholm: Liber AB 1998) s.22-23
18 MG läs- och skriv AB 2005
19 Skolverket, s.22-23
20 Skolverket, s. 24-25
21 Panza 2005
22 Elbro, s. 175

http://www.go2pdf.com


7

Undersökningar visar att var fjärde elev i gymnasieskolan hellre skulle vilja arbeta än att

gå i skolan.23

2.3.1 Att upptäcka dessa elever i tid

Trots förebyggande insatser före själva läsinlärningen kommer det alltid att finnas elever

med läs- och skrivsvårigheter av större eller mindre omfattning.24

De elever som påbörjar sin läsinlärning med dålig språklig medvetenhet i jämförelse med

sina jämnåriga kamrater har ofta svårt att komma ikapp utan speciell hjälp. Det är därför

av yttersta vikt att uppmärksamma de elever som verkar vara obekanta med böcker och

skrift så tidigt som möjligt. De behöver hjälp med att använda böcker och inse hur

skriften fungerar. I de flesta fall är det möjligt redan på förskolan att uppmärksamma

elever med svag fonologisk medvetenhet.25

För att fånga upp de elever som behöver extra stöd bör man kontrollera hur inlärningen

fungerat. Man kan utöver den fortlöpande uppföljningen av undervisningen bl.a. använda

sig av screeningtest som en extra kontroll för att upptäcka en elevs utveckling.26

Screeningtester är ett bra sätt att genom standardiserade tester få en överblick över

elevernas kunskapsnivå.27 Det mest tillförlitliga är dock att göra individuella kontroller av

eleverna. Föräldrarna till en elev med svårigheter bör kontaktas så snart svårigheterna

uppmärksammats. Lärare och föräldrar kan då tillsammans diskutera hur man på ett bra

sätt ska gå vidare. Även eleven i fråga ska ha möjlighet att medverka. För att få till ett

tillfredsställande samarbete mellan skola och hem måste dessa parter känna förtroende

för varandra.28

23 Skolverket, s. 24-25
24 Bjar & Liberg, s.246
25 Stadler, s.22-23
26 Stadler, s. 96-97
27 Assesio
28 Assesio
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I viss utsträckning kan åtgärder på ett tidigt stadium göra att svårigheterna övervinns,

men i vissa fall behöver elever kontinuerligt stöd under lång tid. Ofta behövs stödet på

två områden, dels att främja inlärningen, dels att stärka självförtroendet.29

2.4. Orsaker till läs- och skrivsvårigheter

Andelen elever med läs- och skrivsvårigheter utgör ca 20 procent av en årskurs och av

dessa har ca 2-5 procent så allvarliga problem att särskilda insatser krävs.30

Känt är att det finns en stor grupp elever med läs- och skrivproblem som inte kan skyllas

på låg begåvning hos eleverna. För de flesta handlar det inte heller om specifika läs- och

skrivsvårigheter. Däremot har de antagligen i ett tidigt stadium hamnat i en ond cirkel

gällande läs- och skrivinlärningen. Efter en rad misslyckanden hamnar ett flertal av

eleverna i en försvarsposition där de undviker läsning och skrivning i så stor mån som

möjligt. Känt är att det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter är att undvika

läsning och skrivning. Man måste dock vara medveten om att det finns en grupp elever

som har specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi (grek. för svårigheter med ord).31

Genom undersökningar har man kommit fram till att det går att urskilja vissa tecken på

kommande läs- och skrivsvårigheter hos små barn;

0 år: Barn till dyslektiska föräldrar

2,5 år: Använder kortare, mindre syntaktiskt komplexa meningar

3 år: Mindre ordförråd, både aktivt och passivt

4 år: Mindre mottagliga för barnrim

5- 6 år:Kan inte lika många namn på bokstäver

Svårigheter med uppmärksamhet på språkljud

Mindre distinkta uttal av långa ord

Ju fler av dessa egenskaper som stämmer in på ett barn, desto större är risken för

kommande lässvårigheter. I början av förskoleklassen kan man med 80 procents säkerhet

29 Stadler, s. 96-97
30 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling (Lund: Studentlitteratur 1993) s. 111-112
31 Taube, s. 62-63
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avgöra om ett barn kommer få läs- och skrivsvårigheter i andra och tredje klass. Detta

genom att se på dessa tre kännetecken- bokstavskunskap, uppmärksamhet på språkljud

samt uttalsdistinkthet vid långa ord.32

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara av flera slag och svåra att fastställa. I

många fall är det flera orsaker som samverkar till att svårigheterna uppkommer,33och

man kan finna både ärftliga och miljömässiga orsaker.34 För att på bästa sätt kunna

förbättra situationen för dessa elever bör man som lärare försöka göra en analys och ta

reda på vad som kan ha haft betydelse för uppkomsten av problemet. Några av de

vanligaste orsakerna är att:

• Eleven har gått miste om grundläggande moment på grund av stor frånvaro den

första skoltiden.

• Eleven inte kan ta till sig undervisningen på grund av bristande kognitiv och

språklig mognad.

• Fonologiska svårigheter

• Undervisningssättet ej anpassats efter elevens behov

• Konstitutionella faktorer, t.ex. dyslexi (ordblindhet)

• Hjärnskada eller andra neurologiska avvikelser

• Eleven har nedsatt syn eller hörsel

• Eleven har emotionella bekymmer

I en stor longitudinell undersökning av 2500 barn med lässvårigheter som genomförts av

the National Institutes of Health på uppdrag av USA:s kongress har det framkommit att

den absolut vanligaste orsaken är att undervisningen inte anpassats till eleverna eller att

nödvändiga insatser uteblivit. 35

32 Elbro, s. 188
33 Stadler, s. 92-93
34 Arnqvist, s. 112
35 Stadler, s. 92-93
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2.4.1. Barnets hemmiljö

I en blandad nybörjargrupp har vissa elever väldigt liten erfarenhet av skriftspråket, och

hos elever med annan kulturell bakgrund är detta väldigt vanligt. Dessa elever blir ofta

förvirrade i skolmiljön och presterar under sin förmåga.

Studier har visat att barn från hem där man läser mycket böcker överlag har lättare att lära

sig läsa än andra barn.36 För de barn som inte är uppväxta med högläsning och böcker

kan läs- och skrivundervisningen i skolan komma som en chock, vilket kan leda till

svårigheter med förödande konsekvenser för framtiden.37 Påpekas bör dock att barn med

dyslexi inte följer detta mönster. Deras språkliga handikapp gör att de i mindre grad

påverkas positivt av en ”läsvänlig hemmiljö”. Det finns olika orsaker till att föräldrar inte

introducerar sina barn med skriftspråket. Vissa föräldrar anser att detta helt ska

överlämnas till skolan och andra är inte medvetna om vilken betydelse t.ex. högläsning

har för den kommande läs– och skrivinlärningen. Erfarenheter av gemensamt läsande och

skrivande är en av de viktigaste faktorerna för barns fortsatta läs- och skrivutveckling.38

2.4.2. Läraren

Lärarens kunnande och personliga kvalifikationer har större betydelse i undervisningen

än vilken metod man använder. Resultatet av undervisningen beror på hur man i olika

situationer tillämpar sin metod, möter eleverna och skapar goda inlärningsmöjligheter. En

lärares arbetssätt ändras ofta med tidens gång som en följd av ökad kunskap och

erfarenhet. Lärarna lär sig efterhand att se konsekvenser av sina arbetssätt. De lärare som

på något sätt fördjupar sig inom läs- och skrivinlärningen får ofta lön för mödan på längre

sikt, då de får större säkerhet i arbetet. Nyutbildade lärare har förhoppningsvis fått en

handlingsplan för sin första undervisning. Viktigt för dessa är att noggrant följa upp

resultaten och utvärdera sitt arbete. En bra läsundervisning beror i hög grad på hur

36 Bjar & Liberg, s. 229
37 Björk & Liberg, s. 12
38 Bjar & Liberg, s.229
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mycket läraren vet om lässvårigheter – inte alls i lika hög grad på lärarens inställning till

det ena eller det andra.39

Om en elev har stora svårigheter med att förstå en uppgift, se det som en pedagogisk utmaning

snarare än som ett bevis på elevens oförmåga.40

En av de viktigaste kompetenserna en lärare bör ha är flexibilitet. En lärare måste kunna

anpassa undervisningen efter varje enskild elev, man ska veta vad man gör och varför

man gör på ett viss sätt. 41 Att anpassa undervisningen efter varje enskild individs behov

kan vara svårt i klasser med 20-25 elever. Ett bra sätt är att använda sig mycket av

högläsning och gemensamt skrivande och på olika sätt anknyta elevernas läs- och

skrivupplevelser till deras egna tankar och erfarenheter. Grundtanken med detta är att

eleverna ska få lära sig att läsa och skriva tillsammans med andra, både vuxna och barn.

Den ryske psykologen Vygotsky har poängterat betydelsen av detta. Han lägger stor vikt

vid lärarens undervisning, eftersom läraren är den som genom elevernas lärande medvetet

kan bidra till deras utveckling. Vygotsky menar att barn har potentiella utvecklingszoner.

Med det menar han att det finns ett utvecklingsrum, en zon, att arbeta inom. I denna zon

finns det som barnet redan kan men även utrymme till det barnet inte klarar på egen hand,

men tillsammans med andra. På så sätt lär de sig så småningom att klara det själva.

Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag, kan han klara på egen hand i morgon.42

Vid dessa gemensamma inlärningssituationer lär sig barnen att klara av saker med stöd

från omgivningen, vilket ger trygghet och stärker deras upplevelse av att lyckas. Vi bör

därför stötta eleverna till att bli självständiga och kreativa individer. Läraren måste vara

observant på att inte helt frånta eleverna initiativet.43

39 Elbro, s. 176
40 Taube, s. 120
41 Stadler, s. 51-52
42 Björk & Liberg, s. 13
43 Björk & Liberg, s. 13-14
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2.5. Förebyggande arbete

Det finns flera undersökningar som visar på att man kan förebygga läs- och

skrivsvårigheter genom att på ett lustfyllt och välstrukturerat sätt leka med språket.

Lustfylld lek med språket ger de bästa förutsättningarna för att lyckas med läs- och

skrivinlärningen. Med hjälp av exempelvis Bornholmsmodellen,44 som förespråkar

användandet av språklekar,45 utvecklas dels förståelsen av språkets formsida, dels

förståelsen för att det finns ett samband mellan språkljuden, fonemen, och bokstäverna,

grafemen. Det är därför viktigt att i så stor mån som möjligt föra in skriftspråket i leken.46

Vägen in i de skriftspråkliga världarna kan se olika ut för olika barn.47 Barn som börjar

skolan har ofta stora förväntningar på sig själv och den första skoltiden är avgörande för

den egna självtilliten. Som lärare kan man forma undervisningen så att risken för att

misslyckas minimeras. Ett misslyckande vid den tidiga läs- och skrivinlärningen kan få

förödande konsekvenser längre fram. Om man tidigt kan fånga upp de elever som riskerar

att få svårigheter med läsinlärningen har man goda chanser att förebygga dessa. Att inte

påbörja läsundervisningen innan eleven uppnått tillräcklig kognitiv och socioemotionell

mognad är en av flera viktiga åtgärder.48

2.5.1. Klassrummet

A och O vid en inlärningssituation är naturligtvis att undervisningen organiseras på ett

funktionellt och medvetet sätt. Arbetet måste vara väl strukturerat.49 Klassrumsklimatet är

viktigt för självkänslan och inlärningen. En varm och positiv atmosfär som kännetecknas

av en accepterande inställning och förståelse för elevers olika behov ger ett

inlärningsvänligt klimat. För att man som lärare ska kunna genomföra detta krävs att man

själv har en positiv självbild. Har läraren det finns det goda förutsättningar till att skapa

44 Bjar & Liberg s. 244-245
45 Pedagogiska resurser 2004
46 Bjar & Liberg, s.244-245
47 Bjar & Liberg, s. 231
48 Stadler, s. 95
49 Björk & Liberg, s. 18
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relationer med eleverna som kännetecknas av förståelse, empati, värme och vänskap.

Dessa lärare är ofta mer flexibla och har ett personligare undervisningssätt.50

50 Taube, s. 102-103
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3. Metod

3.1. Urval

För att få svar på hur lärare i olika årskurser arbetar med läs- och skrivinlärningen har jag

valt att intervjua lärare som är verksamma på olika stadier. Lärarna arbetar alla i samma

mellanstora kommun men på olika skolor. Jag har intervjuat fyra kvinnliga lärare, varav

två är klassföreståndare i år 3, en klassföreståndare i år 6 och en lärare i svenska/so år 7-

9. Dessa lärare har arbetat mellan 10 och 35 år inom skolan. Jag valde just de här lärarna

på grund av att de har olika erfarenhet samtidigt som deras utbildning skiljer sig en del åt.

Syftet med detta är att se om de har olika tankar och åsikter om läs- och skrivinlärningen,

genom att de har olika lång erfarenhet från olika stadier och genom att de har olika

utbildningsbakgrund.

För att få reda på hur eleverna uppfattar läs- och skrivinlärningen har jag även valt att

göra elevintervjuer. För att få så utförliga och sanningsenliga svar som möjligt valde jag

att enbart intervjua elever på min praktikplats då jag känner dem väl. Jag valde i samråd

med min handledare ut fyra elever för intervju, två flickor och två pojkar. Alla dessa

elever gick vid det aktuella tillfället i år 3. Vi valde medvetet elever som är svaga i läs-

och skrivinlärningen. För att de inte skulle känna sig utpekade skickade jag hem ett brev

till alla föräldrar. Detta brev är inkluderat som bilaga nummer 1. Jag valde att intervjua

eleverna enskilt då jag ville att de skulle våga svara precis som de kände samt att jag vet

hur mycket dessa elever uppskattar att få ha en vuxen för sig själv en stund. Jag fick

välja helt fritt bland alla elever då det inte var någon förälder som hade något emot att jag

intervjuade just deras barn.

Alla intervjuer är gjorda under min slutpraktiksperiod våren 2007.
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3.2. Genomförande

Jag började med att berätta för hela klassen att jag skulle vilja prata med några av dem

och vad vi skulle prata om. Jag klargjorde för dem att jag inte skulle hinna prata med alla.

Jag ansåg att det var viktigt att de andra eleverna var medvetna om vad vi gjorde så de

slapp bli nyfikna när jag tog med vissa av deras klasskompisar till ett ostört rum. Jag

räknade med att varje elevintervju skulle ta ca 30-45 min vilket det gjorde. Under tiden

jag intervjuade skrev jag stödord som jag sedan skrev rent. Jag valde att inte spela in

intervjuerna då jag gjort det en gång tidigare i samma klass och märkte då tydligt att de

inte kunde slappna av.

Jag kontaktade själv lärarna för att tala om att jag skulle komma och intervjua dem. Vi

hade ingen tidspress utan kunde diskutera tills vi båda kände oss klara. Även här använde

jag mig av stödord och inte bandinspelning då jag förstod att det skulle bli mycket

”mellanprat” och på detta vis kunde jag koncentrera mig på att enbart anteckna det som

kändes relevant för ämnet.

Bilaga nummer 2 innefattar alla intervjufrågor.

3.3. Metodkritik

För att få en tydligare bild av hur verkligheten ser ut skulle jag ha kunnat gjort fler

intervjuer. Anledningen till att jag valde att även intervjua lärare i de högre stadierna var

att jag ville få en inblick i hur de resonerar kring läs- och skrivinlärningen. För att få en

klarare bild över lärare arbetar förebyggande skulle jag kanske ha intervjuat några fler

lärare i de lägre årskurserna. En av lärarna i de högre årskurserna (lärare 2) utgick ifrån

en liten grupp med elever och inte en hel klass i sina intervjusvar. Detta kan vara bra att

ha med i åtanke när man läser intervjuerna. Jag valde ändå att ha med svaren då jag anser

att de ger en bra bild över arbetssättet och undervisningen i denna grupp som består av ett

antal elever med försenad läs- och skrivutveckling.
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4. Resultat

Jag har valt att sammanställa elevintervjuerna i löpande text och lärarintervjuerna var för

sig. Svaren på mina lärarintervjuer är återgivna ordagrant för att undvika missförstånd

eller feltolkning. Jag kommer här redogöra för elevintervjuer och lärarintervjuer separat.

4.1. Elevintervjuer

4.1.1. Vad anser eleverna om sin egen läs- och skrivutveckling?

De flesta elever jag intervjuat tycker att det är roligt att skriva när de själva får välja

skrivämne. Det som verkar locka mest är att skriva egna berättelser och sagor. Ett par av

eleverna tycker dock att det är jobbigt att skriva för hand. De blir trötta i handen och har

svårt att forma bokstäverna på ett bra sätt och föredrar därför att skriva på datorn.

Eleverna är överens om att det är lite svårt att skriva men tycker att det är roligt när de

utvecklas och själva märker att de blir bättre.

Eleverna är överens om att det kan vara roligt att läsa beroende på uppgiften. De tycker

att det är jobbigt och svårt om det är för mycket text och kan i vissa fall ha svårt att förstå

innebörden i texten. Ett par av eleverna uppskattar om någon vuxen läser för dem och har

då lättare att koncentrera sig på innehållet i texten. De flesta elever läser någonting/får

något läst för sig innan läggdags och är överens om att det är avkopplande. Hälften av

eleverna säger att de hinner läsa tillräckligt mycket av texten på tv:n för att förstå

innebörden. Andra elever hinner bara läsa texten ibland eller enbart första raden.

Alla elever är införstådda med vad läsförståelse innebär, men tycker inte att de själva har

så god läsförståelse. De anser att det är svårt att koncentrera sig på texten och tankarna

hamnar ofta någon annanstans. De flesta eleverna känner sig otrygga med skriftspråket

och tycker det är svårt med stor bokstav och punkt. De är dock konsekventa med att

själva läsa igenom sina texter och i så stor mån som möjligt försöker de rätta sig själva.

Flera av eleverna har även detta som mål i sina målböcker.
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4.1.2. Anser eleverna att de får tillräckligt mycket hjälp av fröken?

De allra flesta av de tillfrågade eleverna anser att de får tillräckligt mycket hjälp i

klassrummet och har inga problem med att säga till om de inte förstår. Det framkom dock

att en av eleverna känner att fröken blir en aning irriterad om eleven i fråga inte förstår på

en gång. Detta gör eleven stressad och rädd för att be om hjälp. Alla elever är överens om

att de får bra hjälp hos specialpedagogen och att det är lättare att koncentrera sig i

specialpedagogens arbetsrum där det är färre elever och bättre arbetsro.

4.1.3. Trivs eleverna i skolan?

Eleverna är överens om att de trivs ganska bra i skolan. De kan dock bli stressade av att

det är mycket som ska hinnas med och mycket att lära sig. De tycker att lärarnas stress

smittar av sig på dem. De blir även stressade när de märker att de inte lär sig lika snabbt

som sina kamrater och känner sig dåliga när de jämför sig med de övriga. En av eleverna

sa dock att han/hon inte blir stressad över vad de andra gör utan tycker att det viktiga är

att han/hon själv utvecklas utefter sin egen förmåga.

4.2. Lärarintervjuer

4.2.1 Lärare år 3

Lärare 1: Kvinna, 15 år som aktiv lärare, (1-7-lärare).

Lärare 2: Kvinna, 30 år som aktiv lärare, (lågstadielärare)

Fråga 1: Har du någon/några elever som du anser inte följer en åldersadvekat läs- och

skrivutveckling? Vad anser du detta i så fall beror på?

Lärare 1: Ja. Det kan bero på olika saker. De jag har nu handlar nog inte om

språksvårigheter och språkstörningar . Den ena eleven har inte svenska som hemspråk

http://www.go2pdf.com


18

och har stora problem med språket. Den här eleven är svag i alla ämnen vilket självklart

kan ha att göra med språket. Vi ska göra en pedagogisk utredning för att kartlägga

problemen och då kunna hjälpa till bättre.

Den andra eleven har gått framåt kraftigt i sin läsutveckling sedan medicineringen

startade. Eleven i fråga har ADHD (uppsatsskrivarens kommentar). Den här eleven har

stora problem med sin verbala förmåga, det vill säga både uttrycka sig och förstå.

Däremot är eleven är visuellt stark.

Lärare 2: Ja i klassen finns flera elever som inte följer en adekvat läs-skrivutveckling.

Det beror på olika saker. En elev är omogen och har stora svårigheter även med andra

ämnen. Hon har troligen en språkstörning och utredning pågår. En elev har mycket stora

koncentrationssvårigheter (ADHD-diagnos). Läsningen går hyggligt men han har stora

svårigheter att skriva, (motoriska problem) - han skriver på datorn. En elev läser väldigt

hackigt och långsamt och hastigheten blir ett problem, däremot har eleven god

läsförståelse. Vet ej vad det beror på, det kanske ligger i personligheten.

Fråga 2: När anser du att man som lärare bör bli orolig för en elevs läs- och

skrivutveckling?

Lärare 1: Jag blir orolig om jag ser att det inte går framåt alls mot slutet av ettan när vi

arbetat hårt med ljud och bokstäver i ett läsår. I många fall kan man upptäcka att en elev

har svårigheter redan i förskoleklassen när man arbetar med språklekar.

Lärare 2: Om en elev som för övrigt är ”normalbegåvad” inte kommit igång med sin

läsning (d.v.s. börjat kunna ljuda ihop och förstå vad det står) mot slutet av höstterminen i

ettan så tycker jag att man bör sätta in extra stöttning för att se om det ger resultat.

Fråga 3: Hur gör du för att stötta de elever som inte följer kurvan inom läs- och

skrivutvecklingen nu i år 3? Vad görs på skolan?
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Lärare 1: Det gäller att stärka självförtroendet och självkänslan hos eleverna. Det är

väldigt lätt hänt att de tappar tilltro till sig själva. De måste få känna att de klarar en hel

del och att de får jämföra sig med sig själv – inte med kamraterna. De måste få se sin

egen utveckling. De måste få chansen att läsa och arbeta med sådant de känner att de

klarar av. Jag arbetar mycket med ljudböcker.

Specialpedagogen arbetar extra med eleven, åtgärdsprogram skrivs, alla som arbetar med

eleven hjälps åt att stötta!

Lärare 2: De elever som har stora svårigheter får stöd av specialläraren. I klassen läser vi

extra mycket och ser till att nivån på böckerna och texterna är anpassade till den nivå där

eleven befinner sig. Det är viktigt att texterna ger en läsupplevelse. Vid skrivning

försöker jag fånga upp barnens intressen så att de skriver om något som de tycker är

intressant. De som vill eller behöver använder datorerna som hjälpmedel.

På skolan har vi ”Läsveckor ” där vi har läspass varje dag i skolan och då läsning hemma

uppmuntras extra mycket. För varje läst bok läggs en flirtkula i ”läsröret” utanför

matsalen. När det är fullt (1000 kulor) firar vi med t ex glassfest.

Fråga 4: När du nu ska släppa elever till år 4, görs det något extra för de elever som har

dålig läs- och skrivförmåga?

Lärare 1: Vid överlämnandet måste vi vara väldigt tydliga med problemen och att eleven

behöver mycket stöd. Vi visar på vilket sätt vi arbetar nu och hur det eventuellt kan

fortsätta.

Lärare 2: Inför överlämnandet till år 4 kommer den blivande specialläraren till vår skola

och träffar eleven tillsammans med den nuvarande specialläraren. Eleverna som vi anser

kommer att behöva stöd i år 4 besöker sin nya skola flera gånger och träffar/arbetar en

stund tillsammans med speciallärarna. Vi träffar klassläraren och berättar om vilket

stödbehov eleverna har.
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Fråga 5: Andelen elever som går ut grundskolan med dålig läs- och skrivförmåga har

ökat markant de senaste åren, vad tror du det beror på och vad kan det få för

konsekvenser?

Lärare 1: Barn och ungdomar läser färre böcker idag. De har så mycket annat omkring

sig som påverkar dem. TV, video, datorer – att läsa tar ju faktiskt på krafterna , det är inte

så ”lättsamt” som annat som serveras. Vi måste försöka locka eleverna att läsa mer för att

inte ordförråd och förståelse ska försvinna och därmed skapa problem med även övriga

ämnen i skolan.

Lärare 2: Att läs-skrivförmågan är sämre nu tror jag att det finns det flera förklaringar

till. Rent generellt så tror jag att dagens barn och ungdomar läser/skriver mycket mindre

nu än förr. Dagens It-revolution gör att allt ska gå så snabbt att det inte finns tid till

bokläsande. Man vill ha andra upplevelser och lär sig andra saker. Jag är absolut inte

någon motståndare till It-tekniken men tror att tiden till eftertanke har försvunnit. För att

utveckla sitt tänkande så behövs ett språk och ett utvidgat ordförråd och det får man

genom att läsa böcker. Jag tror att många av dagens unga tycker att det tar för lång tid att

läsa böcker. De är vana vid snabb sms och mailkommunikation . På sikt kommer vårt

svenska språk att bli torftigare eftersom vi införlivar så många ”utländska” ord i vårt

språk, fast å andra sidan så förändras ju ett språk hela tiden.

4.2.2. Lärare senare år

Lärare 1: Kvinna, 10 år som aktiv lärare, (1-7- lärare).

Lärare 2: Kvinna, 15 år som aktiv lärare, (7-9- lärare)

Lärare 2 har svarat utifrån en grupp på 8 elever i år 7 som p.g.a. sociala skäl,

inlärningssvårigheter eller koncentrationsproblem inte klarar av att gå i helklass.

Fråga 1: Har du någon/några elever som du anser inte följer en åldersadvekat läs- och

skrivutveckling? Vad anser du detta i så fall beror på?
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Lärare 1: Ja, två stycken. En elev i svenska som andraspråk som är språkligt svag och

har anpassad studiegång. Den andra eleven har dyslexi i släkten och uppfyller själv

många kriterier för detta och har med stor sannolikhet en egen dyslexidiagnos att vänta.

Lärare 2:. Ja och detta beror på ovanstående skäl till att eleverna inte går i helklass.

Fråga 2: Vad fick du för information angående dessa elever vid överlämnandet från de

tidigare åren?

Lärare 1: Jag fick information att eleverna var svaga och att åtgärdsprogram fanns. Vad

gäller en av eleverna hade jag även kontakt med mamman som var orolig för situationen.

Lärare 2:

• Överlämnandekonferens där vi gick igenom alla elever i år 7.

• Läsdiagnos på skolan i alla sjuor för att bekräfta informationen.

• Samtal med specialpedagogen när jag visste vilka elever jag skulle få.

• Genomgång av åtgärdsprogram för att ringa in specifika svårigheter.

Fråga 3: Hur anser du att eleverna själva uppfattar sin situation?

Lärare 1: Eleverna är väl medvetna om sin situation. Eleven med läs- och

skrivsvårigheter (kommande dyslexi?) tycker det är jobbigt och ”fuskar” hemma med

läxorna för att hon inte har någon motivation. Även klasskamraterna är medvetna om

deras problem. Båda eleverna är accepterade av kamraterna och på raster umgås alla på

lika villkor även om det ibland kan komma någon spydig kommentar från pojkarna.

Lärare 2: Olika beroende på mognad. Vissa är mycket medvetna om sina problem och

villiga att jobba med dem. Andra är i ständig konflikt med skolan och vuxenvärlden, de

”bryr sig inte” och har svårt att se längre in i framtiden än till fredagens högstadiedisco.
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Detta ställer oerhörda krav på en lärare, vi måste ju ständigt möta barnen på den nivå de

befinner sig.

Fråga 4: Hur arbetar du med att stötta dessa elever och vad görs på skolan?

Lärare 1: Jag arbetar mycket med inläst text på band. Vad gäller eleven i svenska som

andraspråk får jag uppgifter att arbeta med från specialpedagogen. Eleverna får även

anpassade läxor. De skriver mycket berättelser på datorn. Detta för att eleverna ska känna

sig mer nöjda med resultatet. Vad gäller läsningen arbetar vi med böcker på deras nivå

och jag uppmuntrar dem att läsa mycket hemma. Jag läser mycket högt för klassen och

diskuterar innehållet i det vi läst vilket förhoppningsvis ökar deras ord- och läsförståelse.

Båda eleverna får mycket stöd från specialpedagogen.

Lärare 2:

Jag jobbar mycket med basövningar, flera av dessa barn har aldrig läst en hel bok. Att

göra det är något enormt för de här eleverna. De har svårt med stavning, vilket vi gnuggar

korta men intensiva stunder, de har otroligt tunt ordförråd som måste fyllas på för att få

bort svordomar, könsord och andra hemmasnickrade konstellationer som ingen förstår.

Detta gör vi genom läsning, ordlekar och veckans ord. Vi jobbar mycket muntligt, jag

läser högt, vi läser små texter som vi diskuterar, vi läser tidningar och pratar om nyheter

och vad som händer i världen, för de har oftast ingen aning.. Det är mycket viktigt med

gränser och tydlighet, speciellt för barnen med sociala problem. Tyvärr försvinner

mycket tid för konflikthantering och argumenterande om vem som bestämmer. Nu har de

börjat lära sig att INGEN sätter sig på mig, men de testar gång på gång. På skolan har

barnen tillgång till liten grupp, stöd och uppföljningar hos speciallärare och

specialpedagog samt givetvis åtgärdsprogram och IUP.

Fråga 5: Arbetar du med eller vet du om det finns något speciellt material för lite äldre

elever i fråga om läs- och skrivinlärningen?

Lärare 1: Jag arbetar inte med något speciellt material.
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Lärare 2: Speciallärare och specialpedagog har givetvis en hel del olika material som

finns att tillgå, men jag föredrar att tillverka mitt material själv. Då vet jag att de passar

eleven perfekt. Ofta utgår jag från litterära texter som är lämpliga.

Fråga 6: Anser du att du har tillräckligt mycket läs- och skrivinlärning i din utbildning

för att kunna stötta dessa elever? Har du fått någon fortbildning eller gått några kurser

inom ämnet?

Lärare 1: Jag har inte tillräckligt med läs- och skrivinlärning i min grundutbildning (1-

7). Man får lära sig på plats och vara noga med att hitta elevernas nivå. Jag har inte gått

några kurser eller fått någon fortbildning.

Lärare 2: Nej, det har inte någon ”vanlig” lärare. För detta krävs

speciallärar/specialpedagogsutbildning. Man får ta stöd och hjälp hos dessa, gå på känsla

och lita på att man med tiden bygger upp en erfarenhetsbank som man kan plocka ur. Jag

har gått både kurser och fått fortbildning.

Fråga 7: Andelen elever som går ut grundskolan med dålig läs- och skrivförmåga har

ökat markant de senaste åren, vad tror du det beror på och vad kan det få för

konsekvenser?

Lärare 1: Lärarna behöver lägga för mycket kraft på grupperna, det är för rörigt i

klassrummen och dålig arbetsro. Barn/ungdomar tränas inte i hemmen på samma sätt nu

för tiden. Dagens samhälle ställer stora krav på att man ska kunna läsa med både

snabbhet och förståelse. Detta gör att många blir handikappade och inte klarar sig själva.

Lärare 2: Det måste till mer resurser på låg- och mellanstadiet för att vi på hög ska

kunna göra det som det är tänkt att vi ska göra. Lärarutbildningen måste bli bättre,

studenterna måste få ordentlig utbildning i hur man lär ungar att läsa och skriva. Det

måste bli högre krav på utbildningen så att de färdiga lärarna är väl rustade för dagens

http://www.go2pdf.com


24

skola. Läraryrket måste bli ett högprestigeyrke med en lön som motsvarar vår

utbildningstid och det enorma ansvar vi tar varje dag. Föräldrarna har mindre tid för sina

barn, samhällets prioriteringar har förändrats. Vi ska mer och mer förverkliga oss själva

och leva upp till kravet på den perfekta föräldern som klär sig oklanderligt, har det

perfekta stylade hemmet, tränar ofta och visar upp en snygg fasad på alla sätt. Att vi

sedan inte hinner läsa saga för våra barn är tydligen inte så viktigt. TV och dator

konkurrerar ut det lästa ordet. Konsekvensen av allt detta blir givetvis att Sverige tappar i

konkurrenskraft när arbetsmarknaden förlorar kompetens. Därmed får samhället till sist

betala för de besparingar man kände sig nödgade att göra
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5. Diskussion

5.1. Sammanfattning av resultat

5.1.1. Elevintervjuer

Mitt resultat visar att de tillfrågade eleverna överlag tycker att det roligt att läsa och

skriva. Vissa av eleverna tycker att det är svårt men håller ändå modet uppe då de får

arbeta med uppgifter de tycker är intressanta. Ett par av eleverna har svårt att koncentrera

sig och får läsa samma text flera gånger innan de förstår innehållet. Alla tillfrågade elever

är överens om att de uppskattar att läsa eller att någon vuxen läser för dem på kvällen. De

är även överens om att de trivs i skolan och tycker överlag att de får tillräckligt mycket

hjälp av lärarna.

5.1.2. Lärarintervjuer

Det har tydligt framkommit i mitt resultat att det finns elever, som enligt de tillfrågade

lärarna, inte följer en åldersadvekat läs- och skrivutveckling. Ett av de viktigaste

verktygen för att stötta dessa elever är enligt de tillfrågade lärarna att stärka deras

självförtroende genom bland annat individanpassade uppgifter. Eleverna måste känna att

de kan lyckas. Alla de tillfrågade lärarna är överens om att förändringar i samhället till

stor del ligger bakom den ökande andelen elever med läs- och skrivsvårigheter. Barn och

ungdomar idag behöver inte använda språket på samma sätt som tidigare vilket gör att de

väljer lättare vägar att kommunicera, till exempel via datorn.

5.2. Slutsatser

Syftet med det här arbetet var att försöka ta reda på hur lärare arbetar med elevers

försenade läs- och skrivutveckling. Det finns självklart inget entydigt svar på denna fråga

eftersom varje elev är unik. Lärarens personlighet, erfarenhet och kunnande har stor
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betydelse för upplägget av undervisningen.51 En av de viktigaste uppgifterna en lärare har

är att lära eleverna läsa och skriva, vilket gör att det ställs höga krav på dagens lärare.

Ester Stadler poängterar att en lärare måste se till varje enskild individ och anpassa

undervisningen så att den passar alla elever.52 Som snart nybliven lärare tycker jag själv

att det är det här som känns svårast. Hur ska man hinna se till varje enskild individ när

det är så stora barngrupper? Jag tror att de erfarna lärarna har ett system för detta och det

blir som en vana för dem. Däremot ställer det väldigt höga krav på de nya, oerfarna

lärarna och även på lärarutbildningen. För att vi nyutbildade lärare på ett bra och

tillfredsställande sätt ska klara detta anser jag att det är viktigt att det finns bra mentorer

ute på arbetsplatserna som kan dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. En

kombination av nyutbildade lärares kreativitet och engagemang och erfarna lärares

kunskap tror jag är det bästa för elevernas utveckling.

En grund till min första frågeställning var att jag läste i Skolverkets rapport att så många

som 20 procent av eleverna avslutar grundskolan utan tillfredsställande läs- och

skrivkunskaper och att elever i behov av särskilt stöd har ökat under de senaste åren.53

Precis som Skolverket skriver i sin rapport Elever i behov av särskilt stöd tror jag att de

allt större barngrupperna tillsammans med en rad andra faktorer har betydelse för detta.54

De stora grupperna gör att många lärare känner sig stressade över att inte räcka till och

denna negativa stress kan smitta av sig på eleverna. Enligt mig har barn idag ett ganska

stressigt liv överlag och det är synd att denna stress även finns i skolan. I skolan måste

lärarna skapa en atmosfär som tillåter eleverna att vara sig själv och utvecklas i sin egen

takt. Många elever känner sig stressade för att det är mycket som ska hinnas med och

jämför sig ofta med kamraterna. Jag tror tyvärr att det kan vara svårt att komma ifrån

detta att eleverna jämför sig med varandra. Arbetar man mycket med elevernas

självkänsla och pratar om att alla är olika och bra på olika saker tror jag man kan komma

en bit på väg. Som lärare måste man få eleverna att förstå att det är deras egen utveckling

som är viktig och att de lär för sin egen skull.

51 Elbro, s. 176
52 Stadler s. 51-52
53 Skolverket, s. 22-23
54 Skolverket .22-23
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Såsom flera av de lärarna i min undersökning påpekat tappar många barn och ungdomar

idag det talade språket då tv och internet tar över alltmer. De ser inte heller betydelsen av

att läsa då det är mer tidskrävande och jobbigt än att titta på film eller liknande. Jag

tycker det är en markant skillnad på hur barn och ungdomar använder språket idag mot

hur det var när jag gick i skolan. Denna snabba utveckling tycker jag är skrämmande, då

det till viss del känns som om språket håller på att försvinna. I den här frågan tror jag

tyvärr man som lärare är ganska chanslös, när eleverna kommer till skolan har de redan

en inställning med sig som kan vara svår att ändra på. Precis som Bjar och Liberg tar i sin

bok, Barn utvecklar ett språk, anser jag att det är viktigt att introducera barnen i

böckernas värld tidigt.55 Här har föräldrarna en viktig roll i att ge sina små barn kunskap

om hur viktigt språket och det skrivna ordet är så att de har det med sig under uppväxten

och skoltiden

Jag tror att samhället gör sig själv en björntjänst som gör så mycket besparingar i

skolorna. Om det vore mindre barngrupper och fler lärare skulle man nog slippa en hel

del kostnader på andra resurser när barnen blivit äldre. Självklart kan inte den försenade

läs- och skrivutvecklingen hos vissa elever enbart skyllas på de stora barngrupperna. Det

finns många övriga faktorer som spelar in, som bland annat neurologiska avvikelser,

bristande kognitiv och språklig mognad samt emotionella problem.56 Många barn lever

idag i familjer med egna problem såsom arbetslöshet, dålig ekonomi och skilsmässor.

Föräldrarnas situation påverkar barnen och mår barnen dåligt eller är oroliga för sina

föräldrar har de självklart svårt att koncentrera sig på skolan. Några av eleverna i min

undersökning uppgav att de ibland har svårt att koncentrera sig på vad de läser och att de

får läsa om texten flera gånger. Detta tror jag beror på att de har för mycket annat att

tänka på. I vissa fall dåliga hemförhållanden men även andra saker såsom aktiviteter och

kompisar. Barn idag har ofta en fritid full av aktiviteter och saknar tid till avkoppling och

reflektion och detta i sin tur kan göra att de har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

55 Bjar & Liberg s. 229
56 Stadler, s. 92-93
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Som svar på min frågeställning hur man kan förebygga en försenad läs- och

skrivutveckling har jag funnit att man både som förälder och lärare kan göra mycket.

Som förälder kan man redan tidigt i barnens liv presentera skriftspråket i form av böcker

och högläsning. Barn som har en bra relation till böcker tror jag har lättare att se vitsen

med att kunna läsa och skriva när de blir äldre, detta är även något Bjar och Liberg

poängterar i sin bok Barn utvecklar ett språk.57 Högläsning tillsammans med sitt barn kan

även vara en mysig stund och ett tillfälle att slappna av för både förälder och barn. I

skolan kan man för att förebygga svårigheter se till att göra undervisningen lustfylld.

Detta gör man genom att dels ha ett bra arbetsklimat i klassrummet, dels genom att

anpassa undervisningen och övningarna till elevernas nivå. Alla elever är olika och har

olika intressen och övningarna bör anpassas därefter. Om man som lärare fångar upp

elevernas intressen och utgår utifrån dem när man lägger upp undervisningen tror jag att

eleverna blir mer motiverade att lära. Undervisningen och övningarna ska vara något

eleverna kan relatera till. Ytterligare en viktig faktor i det förebyggande arbetet är att

uppmärksamma svårigheter i tid och att på ett tidigt stadium sätta in de extra resurser som

behövs. Ju tidigare en svårighet uppmärksammas desto mindre blir problemen längre

fram. Detta tror jag gäller alla typer av svårigheter en elev kan ha.

De elever som går ur grundskolan och inte har tillräckliga läs- och skrivkunskaper

kommer att möta flera svårigheter i det verkliga livet. Min sista frågeställning var hur

deras vuxenliv kommer att te sig. Till att börja med kan man förmoda att de får svårt att

komma in på någon vidareutbildning om inte betygen är tillräckliga. Så som samhället ser

ut idag krävs det nästan att man har utbildning för att få jobb, vilket gör att dessa

människor kommer få svårt att försörja sig själva. Taube menar i sin bok Läsinlärning

och självförtroende att människor som inte kan ta hand om sig själva ses ofta som sämre

individer och får därför ofta låg status58 och jag tror tyvärr hon har rätt. Detta gör att

deras säkert redan låga självförtroende och självkänsla garanterat inte blir bättre. Jag

anser att det är beklagligt att samhället är uppbyggt på ett sådant sätt att alla individer inte

har samma värde. Alla måste få känna att de kan bidra med något och känna sig behövda.

57 Bjar & Liberg s.229
58 Taube s.77
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När dessa individer sedan får egna barn finns en stor risk att de för över sin inställning på

dem, vilket gör att det hela tenderar bli en ond cirkel. Självklart gäller inte det här alla

men jag anser att risken är stor. Anledningen till detta negativa scenario är att jag vill

påvisa hur otroligt viktigt det är att fånga upp dessa elever i tid innan de hamnar i en ond

cirkel av misslyckanden.

Jag vill även påpeka att alla människor inte har förutsättningar att lära sig läsa och skriva,

men de ska självklart få utvecklas så mycket som möjligt utefter sin egen förmåga. De

ska få veta att det finns alternativa sätt att uttrycka sig på och göra sin röst hörd.

5.3. Vidare forskning

Jag ser absolut möjligheter att forska vidare inom detta område. Det skulle vara intressant

att göra fler elevintervjuer för att få en bredare syn på hur eleverna själva uppfattar sin

situation. Om man skulle göra intervjuer med elever i de högre årskurserna skulle man

kunna få en blick av hur eleverna tror att deras svårigheter kan få för konsekvenser i

framtiden. Det skulle även vara intressant att ta reda på om eleverna tycker att de borde

fått mer hjälp och stöd i början av skoltiden.

Det skulle även vara intressant att göra fler lärarintervjuer på alla stadier för att få en

tydligare bild av hur olika lärare arbetar. Jag tror att man utifrån mina frågeställningar

mer eller mindre skulle kunna bygga ett arbete utifrån intervjuer. Detta skulle ge en bättre

bild av hur det ser ut i verkligheten.

Ytterligare en intressant vinkel skulle vara att intervjua vuxna människor som haft

svårigheter med läs- och skrivinlärningen under skoltiden för att se hur de klarat sig i

vuxenlivet.
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Bilaga 1

Hejsan!! 27/2 2007

Jag läser nu sista terminen och är nu ute på min slutpraktik (och har varit

sedan innan sportlovet) och kommer att vara kvar till v.12. Jag har även

denna gång haft turen att få göra den hos ** och alla mysiga elever i klass

3A. Efter min praktik ska jag skriva examensarbete på 10p, som kommer att

handla om läs- och skrivinlärning. Uppsatsen kommer att bygga på litteratur

och undersökningar och/- eller intervjuer. Jag kommer bl.a. intervjua ** och

eventuellt ** (3B). Jag skulle även tycka det vore intressant att få möjlighet

att ställa några frågor till några av eleverna för att få ta del av deras tankar

och funderingar kring ämnet. Har Ni som förälder några invändningar mot

detta vore jag tacksam om ni kunde meddela detta snarast. Självklart

kommer jag inte att uppge några namn i min uppsats!!

Tack på förhand, med vänliga hälsningar Josefin Jansson (lärarkandidat).

** Jag har valt att ta bort namnen på grund av anonymiteten.
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Bilaga 2

Intervjufrågor till lärare år 3

• Har du någon/några elever som du anser inte följer en åldersadvekat läs- och

skrivutveckling?

o Vad anser du att detta i så fall beror på?

• När anser du att man som pedagog bör bli orolig för en elevs läs- och

skrivutveckling?

• Hur gör du för att stötta de elever som inte följer kurvan inom läs- och

skrivutvecklingen nu i år 3?

o Vad görs på skolan?

• När du nu ska släppa eleverna till år 4, görs det något extra vid överlämnandet av

de elever som har dålig läs- och skrivförmåga?

• Arbetar du med eller vet du om det finns något speciellt material för lite äldre

elever i fråga om läs- och skrivinlärning?

• Andelen elever som går ut grundskolan med dålig läs- och skrivförmåga har ökat

markant de senaste åren, vad tror du detta beror på och vad kan det få för

konsekvenser?
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Intervjufrågor till lärare år 6 och år 8

• Har du någon/några elever som du anser inte följer en åldersadvekat läs- och

skrivutveckling?

o Vad anser du att detta i såfall beror på?

• Vad fick du för information angående dessa elever vid överlämnandet från de

tidigare åren?

• Hur anser du att eleverna själva uppfattar sin situation?

• Hur arbetar du med att stötta dessa elever?

o Vad görs på skolan?

• Arbetar du med eller vet du om det finns något speciellt material för lite äldre

elever i fråga om läs- och skrivinlärning?

• Anser du att du har tillräckligt mycket läs- och skrivinlärning i din utbildning för

att stötta dessa elever?

o Fortbildning/kurser?
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• Andelen elever som går ut grundskolan med dålig läs- och skrivförmåga har ökat

markant de senaste åren, vad tror du detta beror på och vad kan det få för

konsekvenser?

Intervjufrågor elever år 3

• Tycker du att det är roligt att läsa och skriva?

o Varför?

• Skriver du ibland egna berättelser bara för att du tycker att det är kul?

• Läser du mycket böcker hemma? I så fall, vilken typ av böcker?

• Tycker du själv att du har en god läsförståelse?

• Känner du dog trygg med skriftspråket, såsom punkt, stavning och stor bokstav?

o Om inte, tycker du att du får tillräckligt mycket hjälp av fröken eller skulle

du vilja ha mer hjälp?
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