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Till statsrådet Ylva Johansson

Genom beslut den augusti8 1996 bemyndigade regeringen stats-
rådet Ylva Johansson tillsätta kommitté medatt uppdrag atten
redovisa viktiga utgångspunkter för arbetet med stödja eleveratt

skrivsvårighetermed läs- och föreslå åtgärder istora före-samt
byggande avhjälpandeoch syfte. Direktiven dir. 1996:60 bifo-

betänkandet bilagagas
Kommittén Läs- och skrivkommittén. Tillantog le-narrmet att

da kommitténs arbete utsågs högskoleadjunkten Kerstin Bergöö.
Ämnessakkunniga Anna Forssell, professorn Ingvar Lundberg
och professorn Ingrid Pramling Samuelsson förordnades le-som

kommittén.damöter i Som sakkunniga förordnades kanslirådet
Charlotte NorborgAnne och undervisningsrådet Mona Lansfjord.

Ewald förordnadesAnnette kommitténs sekreterare.som
februariDen 28 1996 entledigades LundbergIngvar från sitt

ledamotuppdrag och förordnades dag iexpertsom samma som
kommittén. Förbundsordföranden Magnus Ekström förordnades
den 1997 ledamot24 i kommittén och docenten Matsmars som
Myrberg dag Från den maj har1 departe-expert.samma som
mentssekreteraren Catharina Wettergren varit förordnad sak-som
kunnig i kommittén.

Professom Ingemar Emanuelsson, professorn Jan-Eric Gus-
tafsson, docenten Bente E. Hagtvet, professorn Tor G. Hult-

Martindocenten Ingvar, docenten Caroline Liberg, högsko-man,
leadjunkten Ingegärd Sandström Madsén, högskoleadjunkten Bo
Sundblad, professorn Ragnhild Söderbergh prefekten Ullasamt

biträttWennbo har kommittén med expertkunskap.
Kommittén har tagit del erfarenheter och kunskaper frånav

forskare, yrkesverksamma, myndigheter, intresseorganisationer
och enskilda samrått med Skolkommittén, Utredningensamt om
funktionshinder i skolan Barnomsorg och skolakommittén.samt

Berit Jigvall har för produktionen betänkandetsansvarat av
heloriginal.
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betänkandehärmed sittskrivkommittén överlämnarochLäs-
skriftspråket ochtillskolan med raklämna rättenAtt rygg om—

ochförebyggaoch skolans möjligheterförskolans mötaattom
skrivsvårigheter.läs- och
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Om ni vill hjälpa någon i hennes språk-
liga utveckling, ska ni röja undan hindren
för hennes språkanvändning i situationer
där hon behöver använda språket. Ni ska
hjälpa henne inse hon vill, behöver,att att

kan, orkar, fair...törs,
Ulf Teleman, Lära svenska 1991
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Vårt uppdrag och läsanvisningar

hurVårt uppdrag och vi arbetat

betänkande, fått lämna skolan rakDetta Att mednamnetsom
handlar förskolans och skolans svårasteettom avrygg, upp-
nämligen byggadrag, språk- och lärandemiljö där varjeatt en

individs språk fårenskild växtkraft där deoch barn ocheget
svårigheterfår skriftspråketmed får det stöd de be-unga som

höver.
läs- och skrivsvårigheter dyslexi varitDebatten och harom

intensiv under de åren visatoch den har skolansenaste att
Mångaalltid lyckas. barn skolan medinte och lämnarunga

knäckt självförtroende och tillit till sin förmåga läsautan att
och skriva.

där kraven blirsamhälle på skriftspråklighet ökar detI ett
viktigt förskolan och skolan förstärker ansträngningarsinaatt

gäller barns och möjligheter utveckla sindetnär attungas
kommunikationsfönnåga muntligt såväl skriftligt.som-

skrivandeLäsande, och lärande kommunikativa ochär so-
och den läromiljö vistas fårciala där barn ochprocesser unga

avgörande betydelse för hur deras skriftspråk utvecklas. Att
skriva aktiviteter intimtläsa och förknippade med helaär

människan, avhängiga hennes medfödda fönnågor och anlag
präglade den självbildockså hon och deutvecklarmen av

interaktionerfarenheter hon i med omgivningen.gör
människas uppfattning sig kapacitetEn själv och sinom

påverkas i hög grad hur blirhon hörd och sedd inteav —
minst i förskolan och skolan. i sinDetta har avgörandetur

språkutvecklingen.betydelse för människor.Det gäller alla

skrivsvårigheteroch kompliceradeLäs- ochär samman-
handlar iproblem. hög grad enskilda individersDesatta om

erfarenheter och upplevelser, och de omgivning-handlar om
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till förståelseförmåga och kunskap problemen. Det äromens
problem enkelt låter sig förebyggas eller åtgärdas.inte som

heller enkeltinte problem försvinner.Det är som
Språkutveckling, kunskapsutveckling och identitetsut-

i livslångaveckling går hand hand och Läs- ochär processer.
inte något tillägnar sig under den förstaskrivförrnåga är man

sedan livet språkliga lik-i skolan och behåller Dentiden ut.
innanintellektuella utvecklingen börjar långt bamdensom

upprätthålla vidareutveckla denoch för ochblir skolelever att
språkanvändningriklig meningsfullkontinuerlig, ochkrävs

vidare utbildning, samhälls- ochskolåren och genomgenom
yrkesliv.

miljö erbjuds från förskolanpedagogiska bamDen ett upp
för skrift-gymnasieskolan får avgörande betydelseigenom

skrivsvårigheterför kanspråksutvecklingen och hur läs- och

avhjälpas. vårt arbete varitDärför har ocksåochförebyggas
kan förkring frågan vad pedagogiskt göracentrerat om man

fram-språkutvecklande lärandemiljöer alla,förskapaatt men
riskerar få läs-barn och fått ellerför deför allt attunga som

skrivsvårigheter.och
skrivsvårighetermed den debatt läs- ochParallellt somom

medier olika lyft fram larm-1990-talet har påunderförts sätt
gäller allvarliga läs- ochtillståndet detnärrapporter om

det funnitsoch skolans brister. debatten harskrivsvårigheter I

förenkling. från den osäkerhettill har bortsettMantendensen
människorfinns kring frågor varförfortfarande rörsomsom

skrivsvårigheter och vad skolan kanochfår läs- göra.stora
forskningsläget iförsökt bild bådeVi har göra oss en av

och skrivutveckling/svårigheter och sådanaläs-frågan avom
insatser i förskola visat sigpedagogiska och skola som vara

fortfarandevi saknaskonstaterar detattgynnsamma, men
såväl bakomliggande orsakernatillräckliga kunskaper deom

pedagogiska möjligheterna före-svårigheterna detill attsom
stödja.ochbygga

förstå problemen harMånga försök bättre och bearbetaatt
inom forskning i praktiskoch både och pedago-gjorts görs

varit etterverksamhet. våra arbetsfält har sökagisk Ett attav
sådan viktig del arbetet harbeskriva verksamhet.och En av
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och berät-på barns, ungdomarsdärför varit lyssnaatt vuxnas
telser.

praktiskforskning och i verk-vi funnit iexempeldeUr
dimensioner ochfram viktigaförsökt lyftahar visamhet, att

helaambition varitVår harkring dem. vä-attresonerat se
uppväxtvillkor.allatill barn medsmågen från sortersstora

berättatoch eleverfinna lärarevarit lättharDet att omsom
finnavaritdet har svårarei skolan,arbetespännande attmen

Särskilt svårt harverksamhet.utvärderaddokumenterad och
visat sigverksamhetutvärderadvarit finnadet att gesom

ochhar läs-ocheffekter för barnlångsiktiga storaunga som
skrivsvårigheter.

tolkningarnatolka ochvi försöktfunnit harvi harDet att
förslag vi här läggerutgångspunktema för dehar fått utgöra

fram.
omfattande ochuppgift varitskrivkommitténs harochLäs-

olika ornrå-inomvi knutitDärför harkomplicerad. experter
ochsamrått medVi också Barnomsorghartill arbetet.den

Utredningen f11nk-ochSkolkommitténskolakommittén, om
olika myndigheter,medi skolanelevertionshindrade samt—

kunskaper ispeciellaenskilda medintresseorganisationer och
med.vi arbetatde frågor

Läsanvisningar

för arbetet.utgångspunktervi någrakapitel tvåI presenterar
skolansrättighet. DetskriftspråklighetenVi ärsom enser

ochutvecklamöjlighetfåralla barn och attatt ungaansvar
medskolan lyckashurspråkliga förmåga. Omsinanvända

ställerskriftspråkliga samhälletkrav detoch dedetta om
kapitel.inledandedettahandlar

till grund förliggervi de tankarutvecklarkapitelI tre som
språkandets och lä-för viförslag.våra Här omresonemang

identitetsutvecklingen.förbetydelserandets
teoretiska utgångs-olikakapitlet beskriverfjärdeDet
skrivutveckling ochdiskussion läs- ochförpunkter omen

enskildaavsnitt därföljerskrivsvårigheter. På detläs- och ett
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individer, barn, och gamla får komma till tals och lyftaunga
fram olika erfarenheter. avsnittet innehållerDet också bilder

några olika rum i förskola och skola där barn ochav unga
läser, skriver och lär. tankar,De kommentarer, erfarenheter

kunskaperoch i dessa relativt omfattandepresenterassom
avsnitt sammanfattas kort och leder till betänkandetsöver
femte kapitel, vidär samlat de förslag vi lägger fram i fem
områden.

bakgrundstextema till varjeI förslagsområde sammanfat-
vi relativt utförligt frågeställningar behandlats i tidi-tar som

delar betänkandet. Vi har valt sådan uppläggninggare av en
för möjligtdet ska ställning till förslagenatt att ta utanvara

nödvändigtvis ha in i betänkandet helhet.att trängt som
det första förslagsområdetI Skriftspråksutveckling, tid och

lärandemiljö föreslår vi medvetet uttalad påatt en mer syn
språkets språkandetsoch roll i barns och liv, arbete ochungas
lärande får prägla kommande måldokument för pedagogisk
verksamhet för barn och ungdomar år1-16 och för de frivilli-

skolfonnema. det kan ske har vi exempliñeratHur i bilagaga
där vi gjort tilläggmotsvarande och förändringar i läro-

plansförslaget för 6-16-årsverksamheten.
Vi föreslår också regeringen uppdrar Skolverketatt att

inom arbetet med den kontinuerliga kursplaneutvecklingen
analysera kursplanerna med fokus på vikten mångaattav
språkliga och kulturella uttrycksformer får prägla förskolans
och skolans verksamhet.

Vi föreslår slutligen Skolverket ska kartlägga försko-att
lans och skolans textmiljö fånga och rikta insatsersamt upp

syftar till utveckla arbetet med och textbasera-att textersom
de medier.

förslagsområdeUnder II Tidiga och fortsatta insatser -
hjälp, stöd och föreslår vi ändringar i skollagen och iansvar
gmndskoleförordningen i syfte markera fokusförskjut-att en
ning innebär svårigheter i skolan pedagogis-attsom ses som
ka frågor och inte individuella problem.som

Vi föreslår också rektors och berörd skolpersonalsatt an-
för arbetet åtgärdsprogrammed förstärks och förtydligas.svar

Bland det tydligtbör framgå den analys skaannat att som
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till för åtgärdsprogramligga grund ska handla bådeett om
enskilde eleven och heladen den verksamhet detom som en-

innebärskilda barnet deltar Det åtgärdsprogrammen skaatt
både individen ochfokusera verksamheten. omfattarAnsvaret

aktivt involveraockså elever och föräldrar i arbetet medatt
åtgärdsprogrammen.

slutligenföreslår skrivningarVi tydligareettsom anger
för effekterna insatserde åtgärdsprogrammenatt avansvar

definierat fortlöpande analyseras, utvärderas och utvecklas
enskildestöd för den individen och stöd förett ettsom som

verksamheten.

örslagsområde Utveckling ochIII utvärderingF tar upp en-
eller skolors behovskilda kommuners kompetens på regi-av

nationell nivå.onal eller
föreslår Skolverkets tillsynsuppdragVi preciseras vadatt

för skolornas arbete med läs- skrivut-gäller ochansvaret
uppdraget bör ingåveckling. det utvärdera nationellaI deatt

utvecklingskrañ och särskilt stödja lokala utveck-attprovens
tillsyñar långsiktiglingsprogram utvärdering skolor-som av

Vi föreslårskriñspråksarbete. också Skolverket får iattnas
stödmaterialutarbeta för arbetet åt-uppdrag medatt ett

informationutarbeta rättighetergärdsprogram desamt att om
skrivsvårighetermed läs- ochoch har.barn unga

i förslagsornrådeForskning behandlas IV. Här konstaterar

forskningsunderlaget bräckligt vad möjlighe-vi gälleräratt
entydigt föreslå åtgärder stöder bam ochattterna som ung-

fått eller riskerar få läs- och skrivsvårigheter.domar Detsom
forskningframför allt framgångsrikt isaknas arbete för-om

långsiktigt visat sigoch skola förhindraskola eleverattsom
skrivsvårigheter. finnsfår läs- och Det dock rad enskildaen
goda erfarenheter, både forskninginsatser och praktiskoch

pekarverksamhet, barn och ungdomar riske-mot attsom som
skrivsvårigheterfå läs- och framför allt behöveratt trerar sa-

och arbetssituationstimulerande inomker: tryggen gruppens
särskilt stöd kring deteller klassens svårt ochärram, som

särskilda hjälpmedel.tillgång till detta områdeInom föreslår

forsknings-vi stöd inom och utvecklingsområden på siktsom
tydligare bild situationden elever, riskerarkan en avge som
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och skrivsvårigheter, befinner sig i ochfå eller fått läs-att
pedagogiska möjligheterna.tydligare kan peka deutsom

diskuterar vi utbildning och kom-förslagsområdeUnder V
skriv-frågor läs- ochpetensutveckling. Vi konstaterar att om

skrivsvårigheter varit angelägenhetutveckling och läs- och en
föri tidigare årskurser och lärareför lärare skolansför skolan,

höjaVi förslag kompetensi svenska. lägger här attsom avser
förskolans och skolbamsomsorgenshosoch även pe-ansvar

ipå alla stadier och allaoch for läraredagoger ämnen.
från frågor kunskapSpråkutveckling kan inte frikopplas om
skrivning all verk-läsning och berörlärande. Frågoroch om

och ungdom och allasamhet för barn ämnen.
ändringar i högskoleförord-därför tillägg ochVi föreslår

förändringarnatydligare pekasningen där detta attut samt
lärarutbildningar för försko-samtliga ochpedagog-ska avse

ingaövrigt lägger viungdomsskolan.och Igrundskolanlan,
tilldiskussioner och slutsatservåraöverlämnarförslag utan

Läratutbildningskommittén.
innehåller debilagedelavslutas medBetänkandet somen

forskningsöversiktartikelefter, ochdirektiv vi arbetat enen
vi behandlathuvudfrågornågra debelyser samtsomavsom

förtillägg i styrdokumentenförändringar ochtillvåra förslag
och skola.verksamhet i förskola

internationellaockså två definnsbilagedelen över-I av
följa,förbundit sig Salaman-Sverigeenskommelser attsom

förenklad version.standardregler ioch FN:scadeklarationen

O

ochenskilda barnetskrivkommitténs fokus detochLäs- är
möjlighetermänniskan lust ochoch hennesenskildaden unga

människa. Vårt fo-lärandeskrivande ochbli läsande,att en
ii förskola och skolaockså individenkus iär gruppen -—

eller denbarnetdärdeoch närmast unge,omgervuxna som
och rektorn.lärarnapedagogerna,

skolakommittén harochSkolkommittén och Barnomsorg
bredare samhälls-utreda ivi haftin de att ettsatt processer

perspektiv.
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skolakommitténs för-ochlärande, BarnomsorgI Växa i
förskolamåldokument läroplan förtillslag gemensamt - -

för-integration och samverkan mellanskola, diskuterasoch
diskussion lekförs också viktigskola.skola och Här en om

lärandeoch
funktionshindradeUtredningenslutbetänkadet frånI om

ansvarsfördelningen mellani skolan, kommerelever stat,
utbildning och omvårdnad des-landsting förochkommun av

såvälkommerbehandlas. Betänkandetelever att taatt uppsa
statliga specialskolor.dagenskommunala skolanden som

specialpedagogiskt stöd kommerbehov attKommunernas av
specialpedagogisk kompetensliksom behovetavhandlas av

Även för läromedel kommeransvarsfrågornaskolan.inom att
beröras.

självförval-delbetänkanden FöräldrarSkolkommitténs i
dis-Krock ellerpå riktigt ochInflytandetande skolor, möte

inflytandeoch ungdomarsnödvändigheten barnskuterar av
iverksamhetendärmed helaochläroprocessema överöver

slutbetänkande Skol-Skolkommitténsskolaoch Iförskola
samhällsförändring, dvs.socialisation ochfrâgor diskuteras

i värld ochliv, och lärandelustoch ungdomarsbarns enen —
klass, kön ochförändring. Frågorpräglasskola omavsom—

vi kunnatbehandling vadutförligarefår häretnicitet än geen
särskiltmångkulturella skolanAntologindem. Den tar upp

invandrarbakgrund Ioch medbarnspråkfrågor rör ungasom
in-kanockså vad detdiskuterasSkolfrågor styrsystemetnya

och skola.i förskolaochungdomarför barn,nebära vuxna
perspektiv alltså Detskrivkommitténsoch snävare.ärLäs-

får svårigheterpå olikaungdomarochde barn sättrör som
lämna skolanVårt betänkande Attskrivning.läsning ochmed
betänkandenövrigai dialog med deska läsasmed rak rygg

vi talatskrifteroch om.

l 1997:21SOU
2 1996:1431996:22, SOU1995:103, SOUSOU
3 1996WallentinHultinger
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lämnaAtt skolan med rak rygg
några utgångspunkter—

maktAtt ha språketöver

rättvise- och demokratifrågaen-

Språkandet, det muntliga och det skriftliga, hänger intimt
med tänkandet och lärandet. För sådanägaattsamman

språklig handlingskrañ har makt sitt livatt ochöver egetman
sitt lärande räcker inte bara grundläggande läs-eget och
skrivfárdigheter. villDet till kunna läsa läsaän attmer av,
fort och det vill också tillrätt läser och skriverstava att man-
på sådant världen blir tolkningsbar.sätt att Den inteett som

läsa, skriva ochkan tala så tillvaron blir begripligatt ochmer
möjligdärmed också påverka på många avgörandeatt är sätt

utestängd från samhällsgemenskapen.
Därför det förskolans ochär skolans viktigasteett av an-

alla barn och sociala, kulturellaatt elleroavsettsvar unga
förutsättningarandra under sina år i förskola och skola får

bild sigutveckla själva skriñspråkliga och ut-en av som
veckla så god språklig tillit språket blir krañ både iatten en
läroprocessema i skola och utbildning och i deras liv. Detta är

grundläggande rättvise- och demokratifråga.en

Inflytande, delaktighet och kommunikation

sitt delbetänkandeI Inflytande på riktigt diskuterar
Skolkommittén varför det viktigt bamär och ungdomaratt -

föroch deras föräldrar får inflytande verksamheten iöver—
skola och skola.‘

‘ SOU 1996:22
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mänskligförsta det rättighet.det För det andraFör är ären
skolans viktigaste uppgifterförskolans och skapaatt enen av

möjlighetbarn och ungdomar får så-verksamhet där göraatt
de kan sig delaktiga i san1hälleli-erfarenheter kännadana att

skolans uppgift demokratiskaangelägenheter fostraär attga -
framför allt ska in-barn och ungdomar haMenmedborgare.
delaktighetdärför förutsättning för lärande:flytande äratt en

beroende de har inflytandelärande sinElevers är överattav
det skolankunskapsprocess. Om eleverna arbetar med iegen

införlivas verklig kunskap förbunden med deraskunnaska som
och kunskaper, då krävs de djupterfarenhetertidigare äratt

Kunskapsarbete skapande och dendelaktiga. är en process, som
närvarande och delaktig det sker.måste i Detskapar vara som

det någon helaintekan är tar ansvaretom annan somvaraman
läraska sig och själv känner sigoch hurför vad man om man

utanför.
lärande heller detinflytande sitt inteElevers över äreget ett

individuellt företag. kommunikationDet medgrunden ii är
blir själv och världen.eleven medvetenandra sigom omsom

uppfattning inte lärares och kam-elevensOm utmanas avegen
sådant ligger utanfördå eleven på denfårhurraters, syn som

finns oupptäcktförståelsen, det därbegränsade som somegna
ktmskap‘

för grundskolan diskuteras språketsi svenskakursplanenI
lärande:liv ochmänniskorsiroll

utvecklarnyckelställning i skolarbetet.har DetSpråket enen
tänkande och kreativitet, hennes relationer till andramänniskas

kulturella identitet. Genom språkan-personliga ochhennesoch
synlig och hanterbar. Språkfönnågan har alltsåkunskapblirdet

skolan och för elevernas fortsattaför allt arbete ibetydelsestor
6verksamhet.ochliv

förutsätter kommunikation:kunskapsarbeteochLärande sam-
skrivande. gäller inte minst de barn ochochläsande Dettal,

riskerar få motigt i förskola och skola.detungdomar attsom

5 1996:22SOU
5 grundskolanför 1994Kursplaner
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Samhället- och skolan ställer höga krav—

skriñ-i utvecklad och mediekulturVi lever ställeren som
delvis på människors skriftspråklighet.och kravhöga nya

på goda kommunikationsfärdigheterArbetsmarknadens krav
människor låg skriñspråklig säkerhet riskerar imedgör att att

utsträckning ställas utanför arbetsmarknaden.allt större
Informationssamhället och den snabba teknologiska ut-

innebär förvärvade kunskaper snabbt blir in-vecklingen att
ständigmedför krav på kompetensutveckling.aktuella. Detta

anledning människor upplever definnsDet att tro att attsom
skriñspråklighettillräckligt god avstår från eller heltinte äger

studier Någraväljer bort fortsatta aktuella undersök-enkelt

skrivsvårigheter vanligarevisar läs- och blandningar äratt
i befolkningen i Vi också arbetslösaarbetslösa än vet attstort.

sig till arbetsförmedlingarnaavstår från sökaibland att
skrivandet.osäkerhet med läsandet ochgrund av

människors livsamhället och präglas has-modernaDet av
socioekonomiska villkor.föränderliga kulturella ochtigt

färskvaror. Livsmönstrethar blivitoch kunskaperFakta om-
sorg-skola-utbildning-arbete-pensionering-omsorg håller

Återkommande utbildning och livslångt läran-inte längre.
överlevnadsstrategier.blivit nödvändigade har

kunskaperkraven på och andra deFör änmötaatt nya som
vuxenutbildningengrundutbildning har ökat.skolans gav

och på överbryg-Kommunerna satsar stora attstaten resurser
utbildningsklyftor finns tenderar ioch ökade attsom somga

sådan utbildning krävs tilltrofå del godsamhället. För att av
skriñspråkliga förmågan.till den egna

skiljerSkriftspråket förenar och

kunskapsintensivt vårt skriñspråketsamhälle harI ett som en
skriver Säljö:roll. Om dettacentral och Rogersammansatt

7 Myrberg 1996
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framgått skriftspråksanvändningSom centralär samti-en men
digt mycket dimension det moderna samhälletsammansatt av

kunskapsformer.och dess Skriftspråket fungerar kitt iettsom
samhället och mellan samhällen deni meningen det tillåteratt
utbyte erfarenheter och impulser inom alla ornrå-snart sagtav

samtidigt fungerarden, det differentierande meka-men som en
formBehärskning den kommunikationnism. textenav av som

skiktar vadmänniskor deras möjligheterrepresenterar attavser
tillträde tillklara sig skolan och arbetsmarknaden. Skrifteni

allt fler arbetsprocesser ochned i avancerade färdighe-tränger
blirläsning och skrivning nödvändighet flestai inom deter en

Informationsteknologinområden. också förlängningär en av
skrittspråksorienteringen och leder till rikare flöde in-änett av

och dokumentation skall producerasformation och bear-som
förståeligapå kunna skriva dokumentbetas. Kraven att anpas-

kunder,till olika krav hos klienter ellersade patienter ökar och
flerdel allt yrken och verksamheter.blir Skrift bliren av ar-

för allt fler.betsspråk
läsning och skrivning så centrala aspekterGenom äratt av

fungera kansamhälles bristande färdighetervårt sätt att man se
och orsak tillbåde på människor lyckas ellerattsymptomsom

kan hävdamisslyckas. mening det förhållandetI att atten man
samhället sådet kunskapsintensiva i utsträckning låter litte-stor

förfärdigheter avgörande människors skolkarriär ochrata vara
yrkes-framgång tämligen logiskt och meri-är representerar en

finns funktionellttokratisk ideologi. Det värde deistortett sätt
ochkom-municera, skriftenatt argumenteraresonera som pre-

och hela vårt samhälle beroendemierar dessa förhåll-är attav
förs vidare och utvecklas. Individers behärskningningssätt av

färdigheter bör därföravancerade litterata viktig kom-vara en
det framgång skolani såväl på andraponent av som ger som

arenor.
/.../ de avancerade färdigheter läsning och skrivning ut-som

tydliga exempel vad kan kalla typiska institutio-ärgör man
färdigheter. utvecklas förstanella i handDe påsom svar upp-

gifter och kan fåutmaningar i omgivningar i den typsom man
skolainstitutionella miljöer och yrkesliv 3erbjuder.somav

3 bilaga 2Se
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OECD-rapporten Literacy, Economy and Society visar att var
fjärde intesvensk når till grundskolans kravnivå vadupp
gäller läs-, skriv- och räknefönnåga. Samtidigt visar rappor-

antal svenskarten med lågatt ett formellstort utbildning har
god kompetens det gäller förstånär och använda kompli-att

information.cerad Detta motsägelsefulltär och väcker raden
frågor inte minst den grundskolans kravnivåer detnärom-
gäller skriftspråklighet.

Stora krav på god språklighet ställs inte bara på vuxna.
iRedan skolan ställs sådana krav. Så skolans verksamhetsom

i självadet verket viktigär förutsättningut för indivi-ser en
framgångduell tidigt har språket i sinatt maktman munt--

ligt och skriftligt. Av allt det barn förväntas lära sig denär
börjar skolan blir läsa och skriva mångaatt avgörandesätt
för hur fortsattaden skolgången och utbildningen gestaltar
sig. Eftersom praktiskt all verksamhet i skolan förutsät-taget

läsande och skrivande, blir det svårtter för den intesnart som
tidigtredan läser och skriver. Arbetetgärna i skolan förutsät-
mångapå mycket god skriñspråkligsätt fönnågater och det

i utsträckning denär hur bamstor ochavgörsom unga upp-
sinafattar möjligheter i skolan och därmed också vad de vill

och orkar sin skolgång.göra av
Eftersom läs- och skrivundervisningen under de inledande

skolåren så viktig delär verksamheten upplever mångaen av
detta lära sig läsa och skriva självaatt med depoängensom
första skolåren. Läs- och skrivundervisningen blir oftast den
första, tydliga erfarenhet barn får skola och undervisningav
och därför kommer den påverka barnets på inlärningatt syn
och kunskaper huvud Blandöver därförtaget. barnsannat är
erfarenheter denna undervisning så väsentliga. Barnav som
tidigt får uppleva motgångar i läs- och skrivarbetet utvecklar
ofta negativ självbild. Framgångar eller misslyckandenen
påverkar därför regel hela skolgången och barnets påsom syn
skola, lärande och utbildning.

9 OECD 1995
‘° Dahlgren Olsson 1985
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ochläsalära sigsvårt förmycketharlågstadietpå attBarn som
onda cirklar. Omhamna irisk tidigtlöperskriva attstor

klasskam-ochföräldrarlärare,upptäckerkvarstårläsproblemen
kanske såochsvårigheterbarnetsellerförr tapparrater senare

dessariktning. Hurpositivförändringar ipåsmåningom tron
läsinlärningmedlyckas sinförmågabarnetspå attserpersoner

kroppsspråk.eller0rdviaindirektellerdirektpå vägavslöjas
vårpåverkarandrabetydelsefullafrånVärderingar personer

Självför-allvar.påsjälv misströstabörjarsjälvbild. Barnet nu
fallsjunker. Iläsalära sig värstaförmågagällervadtroendet att

inlämingsförrnågandenpåbristandedensprider sig tron egna
förmågorpånegativallmäntutvecklas tilloch egnasynmeren

oftasjälvuppfattning ängs-negativ ärmedvärde. Barnoch eget
till koncentra-ledakanmisslyckas. Dettaförräddaochliga att

skallelevnackdelallvarligvilket närtionssvårigheter är enen
koden."knäcka

kanskoltidenunderskriftspråklighetosäkerAtt varasenare
ochskolsvårigheterallmännatill eleversförklaringviktigen

eleverdelstudier. Enutländskafleravisarstudieavbrott rea-
och kamraterlärareupplevsandraskolk,med somavgerar

ochpassivablirsomliga tysta,lektionerna,understörande
svårig-sinadöljer eller kompenserarpå ochjobbarandra åter

på olikaheter sätt.
avbryterungdomarvisarundersökningarSvenska att som

käntskolstartenfrånredanofiagrundskolaniskolgångsin
utmärkerskolarbetet. Detegentligadetutanförsig som

sig/.../tidigt harde vantungdomarnahärde är attmånga av
idetinte klaraochinte kunnalyckas,intevid somavatt

månvadvärderat Ihögtviktigt ochbedömtsskolan vara
misslyckandentillmedverkatsvårigheterskriftspråkligajust

gynmasie-och/ellergrund-svenskai denstudieavbrottoch
undersökas.ytterligarebehöverskolan

Taube 1995
‘2 Phillips 19841990,Limage

121976Emanuelsson s.
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skriftspråkligGod förmåga

beskriva och definieraAtt skriftspråklighet idet som eng-
elskspråkig litteratur benämns 1iteracy kompliceratär ett
företag. rad tillvägagångssättEn möjliga och olika under-är
sökningar har gripit sig deñnitionsproblemen från skildaan
utgångspunkter. Någon enhetligt godtagen definition finns

vanligasteinte. Det övrigtför inte heller det skrift-är äratt
språklig förmåga definieras. Påtagligt många fler fram-som

beskriverställningar och definierar bristfällig skriftspråklig-
olika ochhet, grader brister i den skriñspråkligatyper av

olikaförmågan och och avgränsningar i olikatermer görs
framställningar.

skrivkommitténoch inteLäs- har det sin uppgifisett som
principerfastslå för bedömningar nivåeroch skrift-att av

förmågaspråklig eller graden och läs- och skrivs-artenav av
vårigheter, konstaterar det ñnns många olikautan sättatt att
beskriva bedömaoch skrittspråklighet och kriterierna föratt

skriñspråklig förmågagod liksom för olika läs- ochgränserna
skrivsvårigheter på många måste godtyckliga.sätt ses som

följd detta blirSom det naturligt högst varierandeatten av
uppgifier förekomsten dyslexi och läs- och skrivsvå-om av

irigheter länmas såväl vetenskapliga i olikarapporter som
medier. Lundberg skriver:Ingvar

blir nödvändigtvis frågaDet statistiskt godtycke viettom var
vilkenI utsträckning dyslexi förekommer blirgränsen.sätter en

gränsdragningsfråga, där olika forskare har olika lcriterier. Detta
bör hålla i minnet uppgifter i vilkennär ut-man man ser om
sträckning dyslexi förekommer befolkningen.i

vilketOavsett perspektiv väljer det vanskligt före-är ettman
jämförelser tid både vad gäller enskildagöra övertag att -

individer och vad gäller populationer ochstörre grupper av
människor. Men sak vi och det människasvet är atten en
möjligheter hantera skriñspråket i utsträckning påver-att stor

översiktFör Stadler 1994t.ex.en se
5 Lundberg sid.1995 35
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privat i arbetslivetsig såvälliv gestaltarkar hur hennes som
människan lever hur honpåverkar det livgångpå samma

skriften.användavälj atter
definierabeskriva ochmånga olikafinns alltsåDet sätt att

svårli-mätningar låter sigEnkla, entydigaskriñspråklighet.
skriñspråkliga förmågan sådeneftersom ärgöras engen

ivärde högmångfacetterad kompetenskomplicerad och vars
manni-den enskildaomgivande kraven ochpå degrad beror

upplevda behov.personliga liv ochskans
läs- och skrivkunnig-ofta talatHistoriskt harsett omman

kunnafärdigheterdefinierat den ihet och atttermer somav
enligt rådandesnabbt ochkorrekt ochläsa stav-att stavaav

förkvantitativa definitioner harOlikaningsnorrner. använts
varitskrivkunnighet. harläs- och Detbeskriva gradenatt av

helt enkeltnorrnalpopulation ochfrån tänktvanligt utgåatt en
ligger lägreindivider lexempelvis de än stan-säga att som —

medelvärdet dvs. de 16fråndardavvikelse procent

lässvårigheterWpopulation harisvagaste läsarna en
skrivförmå-ochdefinition läs-Denna typ avav

detpå flera Förgivetvis bekymmersamga/svårigheter sätt.är
skrivandetläsandet ochberoendedefinitionenförsta attär av

olika slag. Resul-standardiserademedmåste testprövas av
objektiv,viss meningimätningarsådanataten menger enav

skriftspråkliga förmå-individensbildbegränsadsamtidigt av
frånutgårkunskaper därmätningarDessutom är manavga.
därproblematiska i skola för alla,nivåerstandardiserade en

olika.allanormala förutsättsfrån detutgår ärattatt varaman
nivåer harskriftspråkligadefinieravanligtEtt sätt attannat

Påläsförmågansko1stadiumvilketvarit motsvarar.att ange
funktionell läs-således begreppetintroducerades1970-talet

utifrån årskurs 6-definieradesskrivfiirdighet. Dennaoch ett
funktionell läs- ochfastslogkriterium attattgenom man

genomsnitt-förmågamotsvarade denskrivförinåga som en
stavningstest be-standardiserat läs- ochvisstenligtselev ett

funktionell läs-årskurs Att havid sluteträknades ha sex.av
kun-enligtinnebar dettaskrivfárdighetoch sätt t.ex. attatt se

6 158-159Malmqvist 1973Se t.ex. s.



SOU 1997: 108 Kapitel 2 23

fyllatyda och i blanketter, hitta i telefonkatalogen ochna
följa enkla skriftliga anvisningar. Människor intesom upp-
fyllde kraven beskrevs funktionellt il1itterata.som

definierarUnesco läs- och skrivkunnigen person som

/.../ who with understanding both read and writesomeone can a
short simple his her life.everydaystatement on or

I svensk översättning kan uttrycka det "enman som person
kan såväl läsa skriva kort, enkel redogörelse medsom som en

anknytning till hans eller hennes vardagliga liv.
Med sådan definition de flesta i Sverige läs-ären vuxna

och skrivkunniga. Samtidigt det givetvis så individdenär att
skriñspråklighet så begränsad har små möjligheterär attvars

fullt delta i dagens inforrnationstäta och kunskapskrävandeut
arbets- och samhällsliv.

Flera internationella kunskapsmätningar inomstörre olika
områden har genomförts the International Association forav
the Evaluation of Educational Achievement IEA. Syftet
med undersökningarna har dels varit få fram jämförbaraatt
mått på de kunskapsresultat olika skolsystem uppnår,som
dels jämföra kvaliteten i olika länders utbildningssystem,att

också studera hemmiljö, skola och samhälle föratt attmen
finna de bakgrundsfaktorer påverkar resultaten.som

Två gånger har dessa undersökningar skoleleversavsett
läskunnighet. Den undersökningen ägde 1990/91.senaste rum

tvåMer hundra elever och tio lärareän fråntusen över tusen
trettiotal länder, däribland Sverige, deltog. Skolverket harett

i redovisat den svenska delen undersökning-tre rapporter av
en.

IBA-undersökningen omfattar inte hela den skriñspråkliga
kompetensen och heller inga kopplingar till muntlighet.gör
Förmågan skriva studeras inte alls. Det fönnåganatt är att
läsa, Reading Literacy, studeras och den definierassom som

7 Gnmdin 83s.
a Unesco 1993 24s.
9 Skolverket 1975:78, 79, 80
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languageunderstand and those/.../ the ability writtento use
individual."required and/or valued by theby societyforms

definition med:harSkolverkets IEA:s översattsI rapport

sådana formerförmåga förstå och användaLäskunnighet är att
värdesamhället och/ellerkrävs iskriftspråket är avsomsomav

individen.för

inbegrips de kravläskunnighet alltså härpådefinitionenI
individenssamhället ställer och dessutomomgivandedetsom

läsa.sitt behov och förmågauppfattning attavomegen
problematiskt.sista Dendetta kandockMånga att varamenar

läs-behandlarOECD-rapportnämndatidigare vuxnassom
förmå-självskattademellan densambandetvisarförmåga att

mycket Myrbergsvagtdenoch attmätts är menarsomgan
undersök-dåliga enligtläsresultathardemflestade somav

någrainte villeller medgemedvetnainteningen är pro-om
skriver brade läser ochdessafemFyrablem. attanseravav

i under-resultatmycket bra derasmedochtilleller atttrots
givetvis också dettatolkakanMansökningen är somsvaga.

behö-skriftspråklighet defaktiskt har denindividerdessaatt
sig behöva.uppleverellerver

på,byggerOECD-rapportenundersökningDen som
genomfördesSurvey IALS,LiteracyAdult"Intemational

tillsam-i undersökningenSverige deltog1994.höstenunder
handi förstaStudiens syfieländer.andramed varsexmans

ochtrycktförstå och användaförmågajämföra attatt vuxnas
utvecklaockså användbaramaterial, mätme-skrivet attmen

toder.
läsundersökningartidigarehävdarledningsgruppIALS att

inteellernågot individenläsfárdighetdefinierat ägerhar som
befolk-fastslå delförsökt hurutifrån dettaoch storäger av

delhuranalfabeter ochkan betraktasningarna storsomsom
defi-sådanoch skrivkunniga.läs- Enbetraktaskan somsom

tillotillräcklig inte hänsynochenligtnition tarär, gruppen,

2 1992 3Elley s.
22Skolverket 1996:115
2’ 1996Myrberg
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läs- och skrivförrnågans komplexitet och mångfald. den de-I
finition läsförmåga, IALS hänsyn tillgör, tarav som nu man

/.../ läskunnighetens betydelse för individens studiefram-stora
gång samtliga utbildningssystemet,på nivåer i för förmågan att
utvecklas arbetet,i politisk ställning och tillvarata sina intres-ta

medborgare, fungera förälder, hävda sig påsen som som ar-
2‘betsmarknaden etc.

Med denna på läsningens betydelse för individen definie-syn
IALS läskompetens hos aktiv handling,rar vuxna som en

nämligen:

Using printed and written infonnation function in society,to to
achieve ones goals, and develop ones knowledge andto po-
tential.

genomgångSkolverkets IALS-studienI uttrycks det påav
följande sätt:

Förmågan använda tryckt eller handskriven föratt text
fungera samhället och fyllai kraven olika vardagssitua-iatt0

tioner
kunna tillgodose sina behov och personliga målatt0
förkovra och utvecklas enlighetsig i med sina förutsätt-att0

ningar.

läsfärdigheterGoda internationellt perspektivi ett

tidigare har två gånger interna-Som IEA genomförtnämnts
tionella undersökningar beträffande läsnivåerna i rad län-en

undersökningender. första omfattade femton länderDen och

genomfördes 1970/71 och genomfördes tjugo årnästa senare,
läsåret 1990/91. gång deltog trettiotalDenna länder. Sve-ett
rige imedverkade bägge undersökningarna. Många deav

24 Skolverket 12115 s.
25 OECD 14S.
26Skolverket 1996:115 13s.
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vid första undersökningen visade sigdrogs denslutsatser som
tjugo årgälla även senare.

läsfárdigheten inationella hos skolelever de deltagan-Den
ekonomiska ochhar starka samband med denländernade so-

i relativtutvecklingen ländema i länder medIciala stort.
nivåekonomi, hög hälsostandard och god denstark vuxna

läsfönnåga de flesta eleverna goda läsarebefolkningens var
läsundervisningen började.vilken ålder den förstavidoavsett

läsår underordnadtycks också spelaskoldagarAntalet per en
omgivandeutvecklandet god läsförmåga. Detförroll av sam-

ekonomiska och sociala förefaller ha be-hällets störrestatus

tydelse.
sig läsdiagno-visar klasstorlek, förekomstenhellerInte av

ideltagande förskoleverksamhet genomslagoch/ellerser
i allmänt mellan de delta-skillnader läsresultatbeträffarvad

visade sig haFaktorer däremotländema.gande avgöran-som
till i igod tillgång böcker skolan ochbetydelse när-de var

samverkan med skolan.föräldrarnasochsamhället
skolor saknadeländer med kommuner ochiElever som

till rikhaltiga skol- kommunbib-dålig tillgång ochhadeeller
lästradi-läskunnighet.betydligt lägre Ländernashadeliotek

läsning harockså utslagsgivande. länder därsig Ivisadetion
befolkningen läser dagstid-tradition och därhistorisklången

sina bokhyllor läsermånga böcker i elevernaharochningar
utveckladi länder medbättreheltinte änoväntat svagt

läskultur.
IBA-undersökningen visar också tydligt samband mel-ett

utbildningsnivåläsfardighet och lärarkårenselevernaslan
lärarutbildningens längd i år. Sambandet starktimätt var

ekonomiska för-skillnaderna i ländernasefter det attäven
destotler utbildningsår för lärarnafrånrälmats. Juhållanden -

eleverna.läserbättre
läskunnighets-internationella frånförstaDen rapporten

skolstart iundersökningen 1990/91 inget stöd för att sengav
läsutvecklingen eller tidighinder förskullesig attettvara

landsspråkundervisning nödvändigtvis förbättrarformell ett
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allmänna läsnivå. 27 Undersökningen visar i detvärtom att
länder där elever får sin första läsundervisning först vid sju
års ålder exempelvis i Sverige och Finland tillhör nioåring-

genomgående de bästa läsarna. I jämförelser därarna senare
länderendast med ekonomiska och sociala standardsamma

ingick visade sig dock i regel bättre läsprestationer i länder
med tidig skolstart. Skolverket drar detta slutsatsen:av

kanMan alltså konstatera det i denna studie inte finnsatt något
skulle tala den förändring riktningiemot tidigaresom mot en

skolstart i Sverige efter genomförandetägt IEA:ssom rum av
läskunnighetsundersökningF

finnsDet anledning påpeka analysenatt skolstartsål-att av
dems betydelse enbart hänsyn till ländernastar genomsnittli-

läsnivå. Undersökningen ingentingsäger dega svagasteom
läsarna i detta avseende. Den heller ingentingsäger denom
tid läsning och andraägnas språkliga verksamhetersom un-

förstader de skolåren. Det inte alldelesär otänkbart att en av
förklaringama till den spridningen mellanstora hög- och låg-
presterande elever i länder med mycket höga medelvärden
kan finnas i den skolstarten.sena

finnsDet ytterligare viktig skillnad mellan länderen vars
elever har god läsförmåga och länder inte når så godasom
resultat. Det gäller elevernas uppfattning huregen om man
blir bra läsare. I de länder har hög lässtandard före-en som
faller det eleverna i högre grad i länder med lågänsom om
lässtandard har uppfattningen blir bra läsareatt närman en

tycker läsa intresseradochatt är det lästa. I länderman om av
elever enligt undersökningen läsareär uppfattarsämrevars

ieleverna utsträckningstörre blir bättre läsareatt man en ge-
formell färdighetsträning.nom

Av detta drar IEA slutsatsen läsundervisningatt en som
har målsättning läslust läsfárdighetänsom ärsnarare mer

27Elley 1994 224s.
2 Skolverket 1995:78
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på läsfar-handi förstainriktaddenframgångsrik ärän som
dighet.

pojkarochflickorläserHur

nio- ochsvenskaflestadevisarIEA-undersökningen att
interna-läsfardighetgodmycket ettsettfjortonåringar har ur

förminst lika braläserdeperspektiv ochtionellt att somnu
tillsammanfattande kommentarernadesedan. lårtjugo rap-

Skol-skrivereleversvenskavärlden läserallHur iporten
verket:

braläser såeleversvenskakan sägaundantag attMed ett man
utvecklings-till landetsmed hänsynsigförväntakanmansom
läskunnighetochhälsaekonomi,faktorerna:deinivå mätt tre

vuxna.bland

omfat-dethjälpmedframtagitshittillsresultat avDe som
bildosäkerså längedock änIEA-materialettande enossger

skolbarnenssvenskamed desigförhållerfaktisktdethurav
mycketgivetvis ocksådärmedochförmågaskriftspråkliga en

läs-grundskolasframgångsrik svenskhurbildofullständig av
på hurutläsakan närskrivundervisning Detär. seroch

sigfördeladeundersökningen överideltogeleverde som
erhöll låganioåringarna10förmågeskalan procentär att av

förståelsengäller detSpecielltresultat.lågamycket aveller

sakprosa.
någotfjortonåringamasvenskabland deSpridningen var
blandläsarnadedvs.nioåringarna,blandmindre än svaga

nivålägrerelativt än mot-påalltsålåg settnioåringarna en
förtjortonåringama. Den attblandsvarande av-orogrupp

underökarläsaresvenskaochgodamellanståndet svaga
alltsåbekräftasi debatten,framförtsibland harskolåren, som

resultat. Det tvärtomIEA-undersökningens ärinte snarareav
minskar.avståndet——

2° 10Elley 1994 s.
’° 1995:80Skolverket
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på mångaDet glädjandeär ochsätt positiva siffror som
står iläsa IEA-rapporten,att visar ocksårapporten attmen
mellan och4 4,5 de svenska elevernaprocent i årskurs åttaav
läser den svenskasämre än genomsnittseleven i årskurs tre.
På flera andra områden bekräftar IEA-undersökningen det vi
fått flera andra tidigare undersökningar.veta Blandgenom

flickor med IEA-testers måttattannat läser något bättremätt
pojkar hela grundskolanän och det bland de allraattgenom

läsarna finns betydligt fler pojkarsvagaste flickor.än
Skillnaderna mellan flickor och pojkar bland deär störst

allra eleverna och skillnadernasvagaste mellan de goda och
de läsarna inom pojkgruppernaär större inom flick-änsvaga

Bland de 25 bästa eleverna finns ingaprocentgruppema.
könsskillnader alls i resultaten. Dvs. de bästa läsarna bland
pojkarna likaläser bra de bästa flickorna, medan desom sva-

pojkarna läser mycket de flickoma.sämre än svagastega
NEA-undersökningen visar alltså flickor i genomsnittatt är

något bättre pojkar det gäller läsförståelseän när i de ålders-
undersökningen gäller. visarDen också det finnsattgrupper

skillnader mellan flickors och pojkars läsintresse och läsakti-
viteter.

båda de åldersgrupperI IEA-undersökningen belyser hade
flickorna genomsnittligt bättre resultat på i alla läs-stort sett
förståelseproven pojkarna. Vidareän spridningen inomvar
pojkgrupperna inom flickgrupperna.större än Den största
spridningen i läsprestationer huvud farmsöver bland detaget
tio lägst presterande eleverna.procenten Inom denna grupp,

väl får räknas innehålla elever imed alla fall lässvårig-som
heter, flickorna klart överlägsna pojkarna.var

Liknande skillnader gäller tämligen generellt i alla
skolämnen och skolbedömningar. Ju sko1anpassademer
bedömningarna desto tydligare blir detta.är Högskoleproven
har ambitionen inte så skolanpassadeatt där lyckasvara -
pojkar bättre flickor.än

Flickornas överlägsenhet alltså iär genomgåen-stort sett
de, analys samtliga uppgifter visademen en noggrann attav

3 Skolverket 1995:80 39s.
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läsprestationer be-och pojkarsi flickorsskillnaderfannsdet
ländersamtligalästes. Ivilkenpåroende texttyp varsom

tillknutnauppgifterpåpojkarnaöverlägsnaflickorna mer
djurförmänskligade ochmänniskor,handladetexter omsom

uppgifter knutnapåanknytningmänsklig änmedaktiviteter
anknytningmänskligdirektneutrala ämnentill utantexter om

naturvetenskapligatill ämnen.eller
flickornapresterade bättrepojkarna ändäruppgifterfåDe
tabeller.diagram ochkartor,tolkauppgifterinnehöll attsom

i regel läserpojkarvisar sämre tex-Undersökningen att om
kvinnliga huvudpersoner.harochordmångainnehållerterna

alltsåIEA-undersökningendra ärvi kanslutsatsviktigEn av
textinnehållet.avhängigläsforrnågan äratt av

beträffar barn ochvadkönsskillnaderförklaraAtt unga
tillgängliga IEA-utifrånskrivsvårigheterochläs-med

möjligt.intedäremotärrapporter
tillförlitliga och aktu-andrafunnit någrahellerVi intehar

varför,förklarari så fallochvisarella rapporter om,som
skrivfönnå-läs- ochvad gällersignifikantakönsskillnader är

medVi nöjerskrivsvårigheter.och attrespektive läs- ossga
bland deöverrepresenteradestarktpojkar ärkonstatera att

mellansambandfinnsdetochläsarna ettattallra svagaste
läser.vadochläsförmåga man

harbästa läsarnadeeleverde ärvisarIEA även att som
tid,längresig underutbildasigförväntarsjälvbild, attbättre

antalutbildningstid och störrelängremed ettföräldrarhar
deundersökningenenligt äreleverdehemmaböcker än som

i deelevervisar ocksåUndersökningen attläsarna.svagaste
avskiltnågontingläsning ärländer ärflesta att somanser

skolan ochsig inågonting lärlivet,verkligafrån det se-man
undvikasinte kandetanvänderendast närdan

förhållan-läsförmågabristandemed äreleverAtt gruppen
givetvis intebetydergrundskolan attsvenskai denlitendevis

små. Tvärt-ienskilda eleverna ärför deproblemen gruppen
intresseorganisationersolikaminstvi, inte ar-vet genomom

medförakanskrivsvårigheterochläs-åren,debete attsenaste

32 271995:80Skolverket s.
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livslångasvåra och ofia problem för den enskilde ele-stora,
många gånger också for hansoch eller hennes föräldrar.ven

IEA-undersökningen de allra flesta svenskasäger attoss
fjortonåringarnio- och goda läsare, den inteär sägermen oss

särskilt mycket den svårigheterhar detnärom grupp som
läsningen och den ingentinggäller alls hur barnsäger oss om

det med sitt skrivande.och har förståFör varförattunga en
och fårdel bam, och har läs- och skrivsvårighe-unga vuxna,

och hur dessa behöver kompletterandeärstorater grupper
studier göras.

SverigeläserHur ivuxna

for grundskolan,Läroplanen Lpo 94, eleverna desäger näratt
nio ska kunna dagstidningsartiklarårskurs läsaslutar och lik-

forståelse.med god tidigare diskuteradenande I dentexter
IALS-undersökningen visade resultaten på förhållande-att en

i åldersgruppenungdomar år ivis 18-25 Sverigestor grupp
Ådetta krav. andra sidaninte klarar klarade hälftennära av

kravnivåi motsvarande högskoleprovetsalla igruppen en
Spridningen i läsförmågasvenska. bland svenska ungdomar

mycketalltsåär stor.

International Adultresultaten Literacy Study avtecknarI sigav
samhälle, där femtepolariserat elev lämnar skolan medett var

läsfonnåga, medan hälften har förmåga.dålig mycket goden

mätningen framgår goda iläsare Sverige läser bättreAv att än
i alla andra ländermotsvarande deltagit i under-grupper som

sökningen. dock skillnader i läsfärdighetDet mellanär stora
i det svenska samhället iolika dag. Vilka konsekven-grupper

de enskildadet får och hur människor, enligt mät-somser
dålig läs- och skrivformåganingarna har upplever sin situa-

mycket litetion med vetenskapliga måttännuvet om -
mätt.

33 Skolverket 1997:1 15

2-170935
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kriminalitetskrivsvårigheter ochochLäs-

och svårig-läs-visat frekvensenUndersökningar har att av
kriminalvårdensbetydligt blandhögreheter/dyslexi kan vara

övrigt.befolkningen ihosklienter än
skrivsvårig-ochmed läs-1970-talet harSedan personer

kriminalvårdens klientut-iprioriteradvaritheter gruppen
samverkansgrupparbetadeunderoch 1996bildning en

utarbetamedKriminalvårdsstyrelsenuppdrag att ett po-av
klientutbildningen. 3‘förlicydokument

hur andelkartläggauppdragetdelEn storatt avvarav
skrivsvårig-ochläs-klienter harkriminalvårdens storasom

vilja kriminalvår-hostill uppdragetBakgrundenheter. var en
för arbetet med in-bedömningsgrunderskaffaden att egna

problem.sådanahartagna som
undersökninggenomfördesdel arbetetSom en avaven

klienter vid ihäktena110stavningsfardigheter hosochläs-
Maj Gun JohanssonsStockhohn.ochMalmö testGöteborg,

högstadietförskrivningoch använ-läsningKlassdiagnoser i
klientgmppen hade lägrevisade 21-35ochdes procentatt av

för årskursnorrnvärde 7.användadetvärden testetsän
till samtliga lä-enkätmedföljdesUndersökningen enupp
kriminalvården.inomvid olika kurserundervisarsomrare

till 30bedömerlärargruppen procentattMerparten avuppav
vanli-skrivsvårigheter och deläs- ochhar attkursdeltagarna

bristfällig skolunder-till svårigheternaorsakerna ärgaste
skolgångmissbruk, avbrutenskolk,byggnad, osv.

klienterdet finnsvisade ocksåLärarenkäten att en grupp
svårig-sannolikt harundervisningideltarinte storamensom
rädsla,främsta skälenbedömning delärarnasEnligt ärheter.

självförtroende, dåliga skoler-bristandeångest,skamkänsla,
den faktorSpråksvårigheteruppgivenhet.ochfarenheter var

3" 1997Levander
3‘ Kriminalvården 1996

stavningsfárdigheteroch3° läs-undersökningar klientersTidigare somav
också mellan 20 och 30pekarsarnverkansgruppensi attredovisas rapport

slcrivfárdighe-hade läs- ochundersöktai deklienternaprocent gruppernaav
normeradeutifrån de använts.bedömts test somter som svagasom
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enligt lärarnas bedömning hade det lägsta orsakssam-som
bandet.

Sammantaget visar varken enkät- eller nå-testresultat
utbredd förekomst läs- och skrivsvårighetergon av grava

bland kriminalvårdens klienter. Klientgruppen helhetsom
enligt undersökningenhade resultat låg någott.o.m. översom

årskurs 7-nonnen.

Enligt bedöms alltså inte förekomstenrapporten storaav
skrivsvårigheterochläs- bland kriminalvårdens klienter avvi-

ka i nämnvärd grad från vad gäller för befolkningen isom
övrigt, det finns intagna på grund osä-men en grupp som av

rädsla ochkerhet, dåligt självförtroende inte ideltar sådan
undervisning skulle kunna dem möjlighet utvecklaattsom ge
sin läs- och skrivfönnåga.

resultat denDe redovisade undersökningensom ovan rap-
understryks erfarenheter redovisas från Kra-porterar av som

mi i Malmö.
Krami verksamhet vänder sig tillär medmänen som unga

kriminell bakgrund och dem arbete. Många degaranterar av
arbetssökande vid Krami dåliga på läsa och skriva, harär att
ofta splittrad skolgång och låg utbildningsnivå.

enligtMen personalens erfarenheter kan inte börjaman
frammed lyfla ungdomarnas läs- skrivsvårigheteroch ef-att

deras upplevelser utanförskap oña kopplade tilltersom ärav
negativa skolerfarenheter.

Målet Rör verksamheten istället ungdomarna möj-är att ge
lighet utveckla på sig själva innebär deatt atten ny syn som
inte längre sig avvikare vanliga samhälls-utanser som som
medborgare. Deras känsla utstötthet måste först ersättasav av

tilltilltro den förmågan fungera iatt att taegnaen grupp, an-
visaoch hänsyn, på Krami. Ur det, ochsvar menar man ur

erfarenheterna arbete socialtoch liv sedan behovetväxerav
vidareutbildning och tilltron till ska klara det.attav man av
Självfallet gäller detta inte för alla klienter inom kriminal-

vården, det viktigt försöka förstå vilken roll läs-är attmen

Krami Malmö 1997
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i varjespelatskrivsvårighetema spelar och haroch- en-—-
entydiga.människas liv. Sambanden inteskild är

innebärkonsekvenspedagogik Krami använderDen att
stöd.social och Dearbete, gemenskapKrami garanterar unga

ochi följa överenskommelsergengäldlovarmännen att passa
tider.

utmärkt forpedagogiksådan män,En passar, menar man,
fungeradeikvinnor deltogfor de gruppensomungamen

sjuktblevkonsekvenspedagogiken inte. Om barnettt.ex.
reglernavisste bröthemma, honstannade motattmamman

gick misteanmäla frånvaron ochdärför frånavstodoch att
anordnaKrami därförutbildningsplats. beslötsin en spe-om
pedagogikkvinnor därutbildning forciell prövar somman en

liv.särskilt kvinnorspräglartill dethänsyntar som
frågor,lika lite andraskrivsvårigheter, kanochLäs- som

grundläggande frågorfrånfrikoppladeåtgärdasellerbetraktas
delaktighet.ochidentitetom

eller sämreblivit bättredetHar

Sverige radförsta gången igjordes för1970-taletUnder en
skrivförmågansochkartläggningar läs-kvantitativa ut-av

LÃSK-s.k.Undersökningen detskolåren.underveckling -
elev-utvecklingen hosbeskrivatill syfiehadeprojektet att-

pågymnasieskola med avseendegrundskola ochi ettgrupper
i vadundersökakommunikationsfärdigheterantal attsamt

uppnådde derespektive gymnasieskolangrundskolanmån
undersökningen denBakgrunden tilluppställts.mål varsom

funktionella läs-diskussioneninternationellaaktuelladå om
basfärdigheterdiskussionskrivfárdigheter denochoch om

huvudbetän-SIA-utredningensSverige i bl.fördes i a.som
ambition be-Projektetsarbetsmiljö.Skolanskande attvar

skolåren.skrivutveckling underlångsiktig läs- ochskriva

33Grundin 1975
39 1974:53SOU



Kapitel 352SOU 1997: 108

IEA-undersökning visar svenska barn läser90-talets att
tjugo år sedan. Finska och svenskaforminst lika bra somnu

itrettiotal deltogbarnen i det länderbästbarn läser somav
undersökningen på någ-Resultatenundersökningen. utgörav

idag, tjugojämforelsematerial till deintressantpunkter ettra
sådan denläsundersökningama. punktgjorda Enår ärsenare,
mellan nonnalklas-skillnadernadiskussion och analys hurav

skrivfár-i fråga läs- ochspecialklasseleverochselever om
Utredningen kom-under grundskoleåren.förändrasdigheter

gäller dettatill slutsatser vadfram tremer

genomsnittligtoch skrivfárdighetenläs-Utvecklingen äravI
normalklas-specialklasselevema hoshosungefär lika stor som

selevema.
det finns underlagutveckling sådanSpecialklasselevernas är att0

framstegsupplevelser hossakligt motiveradepåtagliga ochför
elevema.

och normalklasseleversspecialklasseleversmellanSkillnaden0
minskar skolåren.skrivfárdigheter inteochläs- genom

skillnader ifannsvisade vidare detUndersökningen att re-
iintekunde däremotolika klasser,mellan avgörasultat men

individu-beroende elevernasskillnadernagradvilken avvar
undervis-klassrumsfaktorerförutsättningar ellerella somav

Undersökningenklassrumsklimatlärarintlytande,ning, osv.
mel-observerade skillnaderattkonstateranöjer sig med att

faktorer.olikadessaklasser berorlan summan avav
LÄSK-utredning långtkonstaterade det1970-talets att var

socioekono-sociala ellerinflytandehurifrån klarlagt stort
skrivutvecklingen, fast-ochfor läs-harmiska faktorer men

ligger värdenaårskurs 9grundskolan t.o.m.inomslog att
social-värdena förtiden klart underhelasocialgrupp 3för

socialgruppen kanden högstaoch Elevemal att urgrupp
fardighetsutvecklingen fore elevernaiförsprånghasägas ett

två ellersocialgruppenlägstaden tret.o.m.motsvararsomur
läsår.

socioekonomiska bakgrun-denMotsvarande analyser av
läs- ochskillnader i olika elevgruppersforbetydelsedens

läsundersökningar.i 1990-taletsinteskrivfárdigheter görs
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forskningsansatsemaMätmetodema och annorlunda idag.är
ialltså inte möjligt dag något bestämt i vadDet sägaär att om

mån socialt betingade skillnader mellan olika elevgruppers
mätbara läs- och skrivfönnåga består, ökar eller utjämnas

klassfaktomskolåren, det väl belagt slårunder är attmen
Sverige spelar dock det kulturella kapitalet rollhårt. I större
ekonomiska. hur ska förklara socialtdet Exakt be-än man

variationer i och skrivförmågantingade läs- dockvet man
inte i dag.

skolan uppgiftenfå på frågor hur klararFör attatt svar om
segregation, klassklyfior och ojämlikhet longitu-motverka är

skrivförmågans utvecklingdinella studier där läs- och hos en
följs under antal år viktig. Någon sådanelever ett un-grupp

LÄSK-gjorts sedan den nämndadersökning har inte ovan
sina så här:undersökningen, sammanfattar resultatsom

sociala bakgrund har på deras läs-inflytande elevernasDet som
under grund-slcrivförmåga tycks förbli i konstantoch stort sett

till de socialt be-Någon tydlig tendens utjämningskoleåren. av
skrivförrnågan kan iakttasskillnaderna läs- och inte itingade i

dock klyftan mellan den högstadata. Ingenting tyder påvåra att
grundskoleti-sociala elever ökar underoch den lägsta gruppens

mellan elever socialgrupp och ele-/.../ Nivåskillnaden 1den. ur
redan efter det första skolåret ochsocialgrupp 3 är storver ur

grundskolan.helaskillnad förblirdenna stor

LÄSK-projekt visade verkarresultat 1970-taletsMånga deav
studier visaridag. finns inga skolangälla också Det attsom

omgivandesig bättre eller har detblivit Däremotsämre.vare
skrivförmåga ökat. Skolans kravkrav på läs- ochsamhällets

tydliggjorts i och medoch skrivkompetens har ocksåpå läs-
och gyrnnasierefonnen.betygssystemet Dettadet genomnya

bedömningförefaller enligt vår änsammantaget snarare en
genomsnittligt försämrad läs- och skrivkompetensfaktiskt

ökade uppmärksamheten påskolans elever, förklara denhos

skrivsvårigheter hos såväl skolans elever hosochläs- som
vuxna.

39Grundin 1975 80-81s.
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åren för försämradUnder de har dock läs- ochsenaste oro
till i medierskrivlörmåga upphov lannrapporter ochgett en

föräldrar, elever och lärare söker stöd,växande kö somav
skrivpedagogiskavägledning och hjälp hos läs- och centra,

myndigheter, intresseföreningar och hos såväl privatahos
universitetens fortbildningsavdelningar.hoskonsulter som

all anledning denna på allvar.finnsDet stortatt ta oro

etniskSocioekonomisk, kulturell och

bakgrund

och skolutbild-sambandet mellan social bakgrundstarkaDet
Ekonomiska, sociala kulturella för-ochning väl belagt.är

vilka erfarenheteruppväxtrniljön avgörande förhållanden i är
Åtskilliga internationellastudier,i skolan.barn och görunga

visatdecennierna barnhar under deoch svenska, attsenaste
företagarhem överlagakademiker, tjänstemarma- ochfrån

i högre utbild-arbetarbam i skolan och denlyckas bättre än
ningen.

Även läsundersökning sambanden mellan hem-hari IEA:s
beskrivits. Undersökningenläsförmågaoch elevernasfaktorer

påmellan tillgångenfinns tydligt sambandvisar det ettatt
dagstidningar i hemmen och ele-uppslagsverk ochböcker,

läsförståelse"vernas
år föräldrar ha-också hur många derasfickEleverna ange

föräldrarnas sammanlagdaSambandet mellangått i skolan.de

läsprestationer tydligtungdomarnasutbildningstid och var -
föräldrar hade längrederasde elever ut-att enuppgavsom

på ele-bättre resultat läsprovetbildningstid hade klart änett
utbildningstid.ha kortareföräldrar uppgavsvarsver

Säljö förväl med de RogerDetta stämmer resonemang
Brice Heathsantroprologen Shirleyamerikanskakring den

amerikanskaolika människor i denstudier hur grupper avav

4° SOU 1993:85
I Skolverket 1995:80
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läsning skrivning vardagligasödern använder och i sitttext,
liv.

Trackton, beskrivs/.../ black, working-classI som som en
med såväl läsan-community i södems livsstil,rötter äragrara

skrivandet underordnad del vardagen. läserdet Manensom av
exempelvis sällan för nöje eller utbildningssyfte. Deniytterst

komplicerade information dedel via ärmest tar textman av
frånkommer olika myndigheter liksom del nyheterbrev som en

lokala förhållanden och for ofta läses kol-övrigtrör somsom
infor-för kommentarer. övrigt det elementärlektivt I är mest

prislappar, räkningar liksom religiösavia etc vissamation
motsvarande inriktat lösaSkrivandet på sättär atttexter.

shoppinglistor, telefonnummer liksom forproblempraktiska
faktisk information det möjligt talasmeddela intenär är attatt

personligenvid
.

beskrivs a white working-classRoadville,I somsom com-
bredare register läsande också in-finner vimunity, ett av som

informationtidskrifter, och "tyngre" däremot intenefattar men
omfattning. samlar informationMannågonlitteratur i större om

församlingen och samhället. Föräldrar-angår familjen,det som
läsningförmedla vikten till barnen,inriktade påär att av manna

bådeoch samtalar kring deras innehållbedtime stories"läser
också andra sammanhang. likasåläsande i Manvid germen

kan inskol-redan de läsa.böcker innan Barnensbarnen egna
del föräldrarnas uppfostran.planeradläsandeining är aven

lärande i skolan handlarblir likaså medvetnaBarnen att omom
liksom det finns kriterier för vadåterge är rätttexter, attatt som

skall återges medan självadet gäller huroch fel när texten
eller mindre ordagrant framståråtergeidén textatt mer somen

för barnen Trackton.eller mindre poänglös i /.../mer
det uppenbart /.../ Road-skillnaderna ävenMen är atttrots

flesta telefonen/.../ försöker lösa de problemvilleboma genom
personlig, muntlig kommunikation. Likaså erbjuder deteller ar-

ytterligare gällerflesta har någon utmaning vadde intebete an-
vändning text.av

"the townspeople, och färgad medel-vitFör utgörs avsom
förhållningssätt till annorlunda påiklass, är mönstret text

ochkulturella sociala preferenserDerasmånga sätt. man ser-
det amerikanska samhället-själv "mainstreamer" isig som

världsbilder och ideal utanför detdem liggerorienterar mot som
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med dessakontaktenupprätthållasamhället. Förlokala att na-
och intres-värdesysteminternationellamedochtilltionella och

ochhandböckertidskrifter, litteratur,tillsigvänder enmansen,
stark påharkällor. Manskriftliga trouppsättningbred enav

socialskaffa sigsjälv ochutveckla sigmedelskolan att ensom
utvecklandeochkrävandehar yrkenOch ärposition. somman

in-kanskeMen ännuanvändning ettvad texter. meravavser
använderde vär-förhållningssätt ettderas ärdrag i atttressant

skallförförutsättningskriften attdär ärderingssystem manen
/.../vardagen.sig iorienterakunna

kunskapdenskrift ochberoendesåledeslivsstilenHela är av
läsersjälvdirekt genomförmedlas attexpertisoch mansom

medkontaktellerinformation tarattrelevant per-mangenom
intresseradinformationmed den ärförtrognaär mansomsoner

livetaspektspecielltill någonförlagtinteLäsande är avav.
/.../aktiviteter.allaigenom sagtsnartströmmarutan

inriktade påhärliknande de presenteratsstudierNågra som
kulturellaellersocioekonomiskabakomliggandebelysaatt

hardeuppleveroch attbarn,skillnader hos somvuxna,unga
gjorts,intefunnitvisåvittharskrivsvårigheter,ochläs- var-

internationellt.ellerSverigeiken

skrivningochläsninglerspråkighet,F

in-skolansvenskai denelevernafemtedelIdag har aven
någotintemångfaldkulturell nyttärvandrarbakgrund. Men

skriver:Skolkommitténskolan.ifenomen

och förkulturer-olikaförmötesplatsalltid varitharSkolan en
/.../ Endet så.haft svårthar attkulturkrockar semen man-

påfokusfalli bästamångfald kan sättaetniskmedskola storen
harskolan intesvenskadenifaktum gemensamdet enatt man

harinte/.../det. Denhaftaldrig harochbakgrundkulturell som
eller i bästahar slagitssig tystnatvelat ut,ellerkunnat anpassa

3 2bilagaSe
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fall kunnat hävda sig, inte med hjälp skolan, sko-utan trotsav
Ian.

sociala,Den kulturella och etniska mångfalden i skolan stäl-
ler krav, ocksåöppnar möjligheter.stora När detmen nya
gäller bygga pedagogisk verksamhet däratt alla bam ochen

får möjlighet utveckla starkt skriftspråkatt blirettunga
mångfalden i skolan särskilt utmanande.

Det väl belagt barnsär och hembakgrundatt harungas
betydelse för deras skolgång. Inte minst gäller det hur deras

skrivandeläsande och utvecklas under skolåren. Barn och
med modersmål svenska ingetannat än undantag iutgörunga

det avseendet. I IEA:s läskunnighetsundersökning kan man se
elever inte har svenskspråkigatt bakgrund utgörgruppen som

mellan 9 och 12 eleverna och dessaprocent attav som grupp
läser något de barn harsämre än svenska moders-som som
mål."

SkolverketsI Utvärdering grundskolan 1995, UG 95,av
indelning de deltagande elevernagörs i treen av grupper: en

lågpresterande mellanpresterande ochgrupp, en grupp en
höpresterande Andelen elever invandrarbakgrundmedgrupp.

i den lågpresterandehögstär gruppen.
den svenska bearbetningenI IEA-materialetav menar man

bilden elever med invandrarbakgrundatt problembä-av som
och lågpresterande "ensidig och behöverär nyanseras.rare

Resultaten från såväl IEA-undersökningen den nationellasom
undersökningen visar elever med modersmålatt annat än
svenska representerade längs helaär läsförmågeskalan, från

tillde lägst de högst presterande. Skolverket skriver:

Invandrargruppen inte endast heterogen med avseende påvar
språklig bakgrund medäven avseende på socialutan bakgrund.

jämförelsernaNär mellan invandrare och svenskar gjordes
mellan med liknande hembakgrund minskade skillna-grupper
derna läsförståelse.i

jämförelseEn alla länder deltogöver i undersökningen vi-som

45SOU 96: 143
‘7 Skolverket 1995:79
"3 Skolverket 1997:116
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invandrareleverhälften våra översade än presteraratt avmer
medelvärdet.internationelladet

invandrare inteslarvigt brukar kallaslite ärDet ensom
socialt ochetniskt ellersig språkligt,homogen varegrupp

social bakgrund, visarexempelvisspråkliga,faktorerandra än
resultat i läsproven.genomslag för elevernassig större

undersökningaruppföljandeiockså desigvisarDetta av
invandrarbakgrund i Stockholmmedeleverhosläsförmågan

och 1994.gjorde mellan 1993Karin TaubeTäby,och som
liknanderesultat demvisarStockholmsundersökningen som

mellan elev-SkillnadenIBA-undersökningen.ipresenteras
bakgrund minskarspråkligolika närmed tarmangrupper

från högstatusom-Invandrareleverhembakgmnd.tillhänsyn
i Stock-genomsnittselevemalika braTäby läserrådet som

etnisk bakgrund.slår hårdareklassbakgrundAlltså: änholm.

medsvårt för eleverdetVad är annatär som
svenskamodersmål än

ordi-IBA-undersökningeniläsfárdighetsproven ettEtt varav
igen hög-snabbt kärmagick pågenkänningsprov, attutsom

svenskaskillnaderna mellanPå dettaord.frekventa prov var
marginell. Skol-invandrarbakgrund Imedeleverochelever

dras slutsatsen:verkets rapport

svenska elevernadehar svårareinvandrarelevema attänOm
invandrarele-det alltså inteså berorvad de läser attförstå
ord."skrivnasnabbt känna igenförsvårarehar attvema

särskiltordavkodningsförmåganiskillnaderhellerInte var
med svenskamellan elevgrupperSkillnadernamärkbar. som

läsförståelse.ii skillnaderlågandra elevermodersmål och
skillnadernaIEA-undersökningeninioåringamaBland var

karaktär.skönlitterärberättelserläsningvidminst avav

49 161997 s.lSkolverket
5°Taube 1997
5 1161997Skolverket s.
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Bland l4-åringama det skillnadernatvärtomvar storavar-
det gällde läsningnär skönlitteratur, små det gäll-närav men

de sakprosa.
rimligEn förklaring till den läsförståelsensämre hos ele-

invandrarbakgrundmed skulle kunna de inte för-attver vara
fogar den kulturkompetensöver nödvändig för attsom var
tolka innebör . Entexternas analys visadenärmare dock att
de ingick i inte innebartexter tolknings-störresom proven
svårigheter för eleverna med invandrarbakgrund för övri-än

Anledningen till läsresultatsämre måste sökasga. gruppens
någon armanstans.

tidiga läsningenDen

Karin Taube pekar på många bam med invandrarbak-att av
hargrund andra lästraditioner och andra inlärnings- och inter-

aktionsmönster majoriteten barnän med svensk bak-av en
grund och detta kan bidra till det bliratt svårare forattmenar
dem komma igång med läsandet i skolan.att

UG visar95 också det ovanligt barnär medatt att annat
modersmål svenska kan läsaän på svenska vid skolstarten- -
och de i betydligt mindre omfattning fåttatt lyssna till hög-
läsning på svenska i hemmet före skolstarten. hadeDe också
mindre tillgång till läsmaterial i form dagstidningar ochav
böcker på svenska bam med svenskaän modersmål.som

Karin Taube diskuterar hemspråkets betydelse förom
barns läsinlärning. Hon skriver:

barnNär från främmande länder kommer till Sverige sker det
ofta prioritering insatser syftar till lära dem läsaen attav som
och skriva svenska. Att snabbt förvärva förmåga förstå ochatt
kunna skriva svensk naturligt hatext avgörande be-anses nog
tydelse för deras fortsatta skolgång Sverige.i

52Taube 1997
5’ Skolverket 1997 116s.
5‘ Taube 1997 169s.
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ändet annatmodersmål, är ettbamsovanligt omattDet är
dis-Dettasamhället.ellerskolanisvenska, resursensomses
Av-Lahdenperä.Pirjodoktorsavhandlingi avkuteras en

upprät-åtgärdsprogramstudiet sompåbyggerhandlingen av
skriver:Lahdenperäinvandrarbakgrund.medbarnfortats

hemspråkellermodersmålbarnetsvärderarlärarefåYtterst
ställetiuppfattassamhället. Deförellerskolanförresursersom svenskan.inläringeniellerskolarbetet avihinderofta ettsom bekostnadpåövervärderas avspråketsvenskadetFrågan är om ochbarnenfaktum atthemspråk. Detellermodersmålbarnets

andra änellerhemmamodersmål sersitttalarföräldrarna
åt-ellerkonstigtuppfattas somTV-program,svenskspråkiga

fåtthemspråketharfall ennågraIanmärkningsvärt.minstone
på.problemlösaspråkeller attbehandlingsspråk ettstatus som skadligtdet äruppfattningen attdenharlärarnaMånga av språkfleraellertvåskrivaochläsasiglärabarnen attför

Förmodli-svenska.skeskallläsinlämingenochsamtidigt att
barnenföreställning atti omuppfattningardessa enbottnargen

ispråk taget.siglära ettkanbara
framhållsmodersmålsittskrivasiglär attlättarebarnAtt

överenskommelserinternationellaiforskningensåväl inom som
förvå-sammanhangdettaiDet ärrättigheter.mänskligaom tvåspråkig-hemspråk samtellermodersmålbarnetsattnansvärt

sånegligerasbarntvåspråkigaundervisningenförhetsmålet av
åtgärdsprogrammen.igenomgående

forbetydelseförstaspråketsocksådiskuterarSkolkommittén
andraspråket:utvecklingen av

förstaspråksundervisningen ärattSpråkforskare är omense
Utvecklingen ettandraspråk. avinlärningen ettförviktigt av

Dess-andraspråket.utvecklingenstödjerförstaspråk avbarns
ochsjälvkänslaochidentitetförviktigtförstaspråketärutom

Därför äröverhuvudtaget.sigläramöjligheterna attfördärmed
förstaspråksundervisningenpåbådeviktigt satsamycket attdet

Elever/.../andraspråk.svenskaiundervisningen sompåoch
ochundervisningmåstesvenskamodersmål änmed annat

påsvenskabehärskarde entillsförstaspråksittpåhandledning

199755Lahdenperä



44 Kapitel 2 SOU 1997: 108

nivå tillräckligtär kvalificerad for de studiersom de bedri-som
’°ver.

Det ovanligtär diskuteraratt flerspråkighet och läs-man och
skriv svårigheter kopplat till andraspråksundervisning. Lena
Sjöqvist och Inger Lindberg skriver i Den mångkulturella
skolan behovet andraspråksundervisning ochom pekarav på
hur viktigt det ständigtär hålla i minnetatt språkande ochatt
lärande hänger ihop.

Det lättär elevatt tro haratt problem med språketen som
först ska lägga kraften på utveckla sitt språk,att för detatt

få redskap försättet lärandet. Men, skriver Sjöqvist och
Lindberg, språkets grundläggande funktion förmedlaär att ett
innehåll, språket och det språket handlar kan inteom separe-
ras.

Andraspråkselevema står inför uppgiften tillägna sig detatt nya
språket. Samtidigt de ska tillgodogöra sig kunskapersom i
skolans övriga ämnen. För detta ska möjligtatt måste and-vara
raspråksundervisningen relateras till undervisningen skolansi
alla Vidareämnen. måste all undervisning språkutveck-vara
lande.

eleverFör invandrarbakgrundmed har svårigheter medsom
skriftspråket detta viktigt.är Alla barn eller ungdomar vi mött

berättat sina läs- och skrivsvårigheter harsom bl.a.om be-.
skrivit vikten tid: den tid det lära sigextra läsaav tar ochatt
skriva, den tid de behöver förextra skolarbetet, den tidextra
det dem läsa ellertar skriva.att

Även andraspråksinlärningen tidskrävandeär processer.
Sjöqvist och Lindberg refererar till undersökningar från USA
och Kanada det för barn i skolåldemattsom ett brukaranger

mellan fem och åttata år lära sig andraatt språk på nivåett en
förstaspråkselevemas.motsvararsom

Det visar det krävs långsiktigaatt och seriösa satsningar om
andraspråkselevema ska kunna erbjudas möjligheter tillsamma

56SOU 1996:143
57Hultinger Wallentin 1996
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sittstuderareleverdeskolgångkvalificerad somsomen
förstaspråk.

bakomliggan-hurbelysapåinriktadestudier attNågra större
hosskillnaderetniskaellerkulturellasocioekonomiska,de

skriv-ochläs-sämreoch presterarbarn, somvuxna,unga
harskrivsvårigheter,ochläs-de harupplevereller attprov

USAi bl.a.Andraspråksforskninggjorts.intefunnitvisåvitt
imisslyckandenellerframgångarminoritetseleversvisar att

förförutsättningarskapasdetavhängigadirekt attskolan är
sinareflekteraochuttryckafårdetill tals, attkommadem att

identitetspråkligaderasocherfarenheterkulturella attegna
bejakas.

skrivsvårigheter/dyslexiochLäs-

dyslexidebattensvenskaDen

iochinternationelltbådebegreppomstrittDyslexi är ett
tillframoch1980-taletfråndetharSverigeSkandinavien. I

tolkningsmo-olikaför ellerdebattintensiv emotförtsidag en
olikaåtgärderochtill motorsakerbeträffarvadbådedeller

gjortsharförsökrad attskrivsvårigheter. Enochläs-typer av
deba .59dennaförklaraochbeskriva

svenskadendiskuterarSolvangPersociologennorskeDen
grupperingar,tvåidentifierarSolvang endyslexidebatten.°°

kallarhanochneuropsykologisk re-kallarhan somensom
formpedagogisk:

itradisjonnevropsykologiskvifinner somsidendenPå enene
biologiskhypotesenforharårsaksdiskusjonen argumenten om

lcnyttetharleselaeringspørsmålidysleksi,betinget omsomog
lyderingspedagogikk. Ifonemorientertforulike formertilan

tradisjonreformpedagogiskvifinnerdettetillopposisjon en
specialpedaggogikken,idiagnoserbrukkritisk till ogaversom

5 1996Cummins
Bladini 199459 översiktFör t.ex.seen

°° 1997Solvang
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legger vekt på sociale forhold i spørsmål årsaker,om og som
lesepedagogisk prioriterer innholdsorientert helordslaaring. I
alle de skandinaviske landenetre de retningenetoer represen-

smrlig i Sverigetert, har det fra 1980-tallet fram tilmen i dagog
utspilt sed stadig tydeligere kontrovers mellom disseen po-
sisjonene. Det generelle trekket ved situasjonen detater nev-
ropsykologiske dysleksikonsepttet vinner stadig hege-et større
mon1.

Solvang lyfter fram antal förklaringar tillett den svenskaatt
dyslexidiskussionen utvecklats till han det, såen, som ser
polariserad strid.

Huvudorsaken finner han framför allt i det han kallar den
svenska normaliseringsreformen, enligt honom undersom
1970- och 80-talen gick mycket längre i de flestaän andra
länder, Norge och Danmark inkluderade. Den radikala svens-
ka utbildningspolitiken kulminerade enligt Solvang i Lgr 80,

slette all diagnosorientert saerbehandlingut innførtesom og
betegnelsen elever med stödbehov. Med denna hållning
blev, skriver Solvang, ordblinde eller dyslektikere rett og
slett besluttet till ikke å eksistere hva skolens arbeid angikk.

Före Lgr 80 hade skolans styrdokument möjliggjort en or-
ganisation där elever med läs- och skrivsvårigheter undervi-
sades i speciella läsklasser och läskliniker. Med Lgr 80 skulle
specialinsatsema allmänpedagogiskaersättas insatser. Iav
läroplanstexten vreds intresset från den enskilde eleven i rikt-
ning intresse för utvecklamot ett undervisningen.att

En sådan utveckling förblev dock i utsträckning peda-stor
gogisk retorik. Det praktiska förändringsarbetet i klassrum-

gick långsamt med den följden elever i svårigheterattmen
eller mindre glömdes bort.mer

Olika definitioner
Läs- och skrivkommitténs uppdrag har inte varit formuleraatt
eller beskriva bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvå-
righeter, vi konstaterar den neurologiska ochatt genetis-men
ka dyslexiforskningen under år sig ha kommitsägersenare
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fram till såväl neurologiska avvikelser ärftliga orsaker.som
Vilka mekanismer för nedärvning aktuella har dockärsom
inte kunnat fastställas.

Kommittén har under utredningsarbetets gång tagit del av
rad försök kartlägga olika läs-att och skrivsvårig-typeren av

heter. delEn arbeten särskiljer dyslexi speciellt, bio-ettsom
logiskt orsakat tillstånd trots normal begåvning ochsom

adekvat pedagogiskt, socialttrots och psykologiskt stöd, ger
sig tillkänna läs- och skrivsvårigheter Svenska Dys-som
lexistiftelsen slår exempelvis fast dyslexi handikappatt är ett

har neurologisk bakgrund med hög grad ärftlig-som en av
het".°° Vikten med speciell diagnostikatt skilja mellanav
dyslexi och andra former läs- och skrivsvårigheter harav
också understrukits organisationer och enskilda.av

Mats Myrberg kring frågan dyslexi skiljerresonerar om
sig från läs- och skrivsvårigheter i allmänhet och attmenar

traditionelladen diskrepansdeñnitionen säger attsom
dyslexi läs- och skrivsvårigheterär inte kan förklarassom av
brister i allmänbegåvning, sociala eller pedago-ogynnsamma
giska omständigheter har blivit for kritik olika skäl.utsatt av

anledningEn till kritiken definitionenär relaterad tillatt är
intelligens och därmed utesluter dyslexi hos människor som
har lägre begåvning genomsnittetän

Om samhällets stödinsatser för barn, och medunga vuxna
läs- och skrivsvårigheter har sin utgångspunkt i dyslexidia-
gnostik skulle den traditionella dyslexideñnitionen alltså in-
nebära i första hand kommer iatt övrigt resursstarkaresurser

till godo.personer
Myrberg denna definition inte längreatt uppfattasmenar

tillfredsställande och den aktuella dyslexiforsk-attsom nu
ningen i stället sin utgångspunkt i fonologisktar förmåga
och avkodningsproblem. Han skriver:

58 LÄS-KWahlström 1997 97/40Dnr
59 ÖdmanGillberg 1994
°° Svenska Dyslexistiftelsen 1996
6 Se bilaga 3 64-69s.



108SOU 1997:Kapitel 248

ordavkodningmedproblemprimäraframträderDyslexi som
förmåga.fonologiskbristandegrund ihar sinsom

internationellatvåi dagSverigeianvändssjukvårdenInom
förutformadediagnosregister attstatistiskamedicinska an-

diagnoserbeskriverBådapatientstatistiken.ivändas avseen-
januari 1997denSedan lskrivsvårigheter.ochläs-de an-

används be-ställetdyslexi. Ibeteckningeninte längrevänds
DSM-IV ochskrivsvårigheterlässvårigheter/ spe-greppen

stavningssvårighet ICD-10. 6’lässvårighet/speciñkcifik
dia-medicinskaställarättighethar attyrkesgrupperTvå

legitimeradeochläkarelegitimeradenämligengnoser,
diagno-medicinskaställainbegriper rätten attlogopeder. Det

s.k.harLogopederskrivsvårigheter.ochläs-på enser
språkligaomfattarenbartvilkendiagnosrätt",inskränkt

störningar.
diagnoser.medicinskaställaintehar rätt attPsykologer

medenlighetskrivs iutfärdardeutlåtandenochIntyg som
åliggandelagen.ianvisningar

ifrågasät-praktikerochdebattörerforskare,finnsDet som
ochläs-andradyslexi frånsärskiljaimeningsfulladet attter

frågan:ställerNaucléerKerstinBlandskrivsvårigheter. annat
NaucléermeningsfulltdetdyslexiDefinition är me-av —

dyslexisärskiljerexempelvisdefinition somatt somennar
modell avförenkladpåoförmåga byggerfonologisk en

andramednågothar gemensamtknappastsomläsprocessen
skriver:tolkningsprocesser. Honspråkliga

riskerar attläsprocessenmodellförenkladsåMed manaven
sinfonologi ioch påavkodningpåfokuseraensidigtalltför

kallarundergruppspecifikadenidentifieraambition manatt
dyslektiker.

skrivsvå-ochläs-FörbundetHandikapporganisationen mot
frånskrivsvårigheterochläs-skiljer inteFMLS utrigheter

62 Lindgren 1997FMLS,
63Naucléer 1996
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dyslexi och använder sedan 1997 följande definition som an-
sluter till IALS definition läsförmåga:av

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi funktionsnedsättningär en
sig bristande förmågayttrar använda skrivensom som att text

och/eller skriva för kunnaatt fungeratext i samhälletatt och
fylla kraven olikai vardagssituationer; kunna tillgodose sinaatt
behov och personliga mål; öka sina kunskaperatt och utvecklas
i enlighet med sina förutsättningar

Förbundet det finns "ett flertal olikaatt tillorsaker denmenar
bristande förmågan och finner ingen anledning elleratt ange
diskutera orsaker till den funktionsnedsättning, som man an-

problemen bottnarattser
FMLS utgår i sin definition från begreppen funktions-

nedsättning och handikapp så de definitieras i FN:ssom
standardregler. Begreppet funktionsnedsättningar beskrivs
där antal olika funktionshinderett stort finns i olikasom som
befolkningsgrupper överallt i världen. Enligt standardreglema
kan människor ha funktionsnedsättningar på grund av
"fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, hör-syn,
selskador sjukdomar,eller medicinska tillstånd eller mental-
sjukdomar. Skadorna, tillstånden eller sjukdomarna kan vara

bestående eller övergående natur.av
Enligt det handikappbegrepp Förenta nationernasom an-

1993 det i mötet mellanärtog människor med funktionsned-
sättningar och omgivningen handikappet uppstår. Dettasom
innebär enligt den definition läs- och skrivsvårighe-av
ter/dyslexi FMLS använder idag läs- och skrivsvårig-attsom
heter blir handikapp först i denett stund omgivningensnär
krav på skriñspråkliga prestationer blir för stora.

Vissa människor inte minst lärare känner införolust- -
dyslexibegreppet, påminner sjukdom och klinisktsom ettom
tänkande, främmande för de flestaär pedagoger. lära-Ensom

vi intervjuat uttrycker det exempelvis så här:re

67FMLS, Lindgren 1997
Se bilaga 5
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dettalarbegrepp,medicinskt attdetDyslexi är ett omsom-
talatharoch då attpå barnet,huvudetfel inågot ommanär

hanmycket-kanlärare, inteenkel göravanligjag är ensom
kanbarnlitetdyslexistämpel pådyslexi. En ett ne-har ge en

därde årendyslektiker iklassadbliAttidentitet.gativ som
kanriktigtintedärochförliggervärlden öppenhela manen,

detfruktansvärt, ärdet ettinte ärkan göra,detförstå, man
vuxensvek.enormt

skrivaochläsasvårt förharmänniskor attdeMånga somav
harlängeförsvårigheterderasupplevtdock atthar tvärtom

i citatet attfrån lärarenskillnadtillochförtigits ovan,menar,
bättregångermånga änochbefriandedyslexi ärdiagnosen

dumstämpeln.

O

skriftspråklig for-goddefinitionengällerdetLiksom när av
graderolikamellangränsdragningarnasigdetvisarmåga att

beroendeochproblematiskaskrivsvårigheter ärochläs-av
läs-hurdelsochanvändsmätmetodervilkadels avsomav

skriver:Lundbergdefinieras. Ingvarskrivförmåganoch

finns intedyslexipådefinitionaccepterad skarpallmäntNågon
ställa dia-förkriteriertydliga attnågrahellerdärmed inteoch

svårigheterskriftspråkligamedindividerpådyslexignosen

avgränsning-gällerdetråderbegreppsförvirring närDen som
olyckligaskrivsvårigheter ärochläs-graderolika avarna av

enskilde:för denkonsekvenserfåroch

fåttsyskontvåden ettdärfamiljerexempel påfinnsDet ena av
skrivsvårighe-och"läs-hardennefastställerutlåtande attsom

fastställerutlåtandefåttsyskonetandra ettdetmedan somter"
dysleximedelevenbaradyslexi. Dethar somdenne varatt

skolan.hjälp ispeciellerhöll

5° 1997Lundberg
67 1997LindgrenFMLS,



SOU 1997:108 Kapitel 2 51

Enligt skollagen, grundskoleförordningen och skolans och
gymnasieskolans styrdokument skall särskilt stöd till ele-ges

har svårigheter i arbetet. Det skolans, dvs. rektomsärver som
och läramas/pedagogemas uppgift vilka dessa eleveratt är.se
Alla barn och riskerar få eller har fått svårighe-attunga som

med läsning och skrivning har till stöd.ter rätt
Kunskaperna såväl orsakerna till de pedagogiskaom som

lösningarna på problemen kring läs- och skrivsvårigheter är
fortfarande små. Oavsett orsakerna biologiska,är t.ex.om
sociala eller psykologiska så läs- och skrivutveckling ochär
läs- och skrivsvårigheter framför allt pedagogiska frågor.

Många försök bättre förstå och hantera problemen haratt
dock gjorts och både i forskning och i praktiskgörs pedago-
gisk verksamhet. kommitténsEn uppgifter har varit attav
söka efter och beskriva sådana försök, dvs. verksamhet som

det möjligt för alla människorgör lämna skolan medattunga
rak rygg.

Stöd till elever får svårighetersom

olika.Barn kommer från skiftandeDe socialaär miljöer och
har både lika och olika erfarenheter, kunskaper och språk. En
del bam och ungdomar har funktionsnedsättningar olikaav
slag. olikheter innebärBarns bl.a. inte alla lär sig läsa ochatt
skriva på tid. Detta väl känt för varje pedagog ochärsamma
lärare. Det skolans klassiska problem.år ett av

Bl.a. speciñceringen kravnivåema i grundskolans kurs-av
planer har gjort det tydligt innebörden begreppet Enatt av
skola för alla ställer höga krav på skolans verksamhet. An-

för förverkliga skola alla kan lämnasvaret med rakatt en som
inte enbart för lärare, pedagogerär och skol-ettrygg ansvar

ledare måste också dem skolans personalutan tas av som ger
uppdraget. dettaI perspektiv blir kursplanernas uppnåen-
demål och strävansmål viktiga diskutera.att

skola där allaI ska nå vissa kunskaps- och fárdighetsni-en
våer ställs delvis andra krav på läro- och kursplaner de viän
har i dag. Ingemar Emanuelsson skriver:
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ofta kän-förhållandeskäl observerafinnaskan ettDet att som
utbildningssam-imålbeskrivningarochkursplanernetecknar

undervisningskvali-uttryckta ihuvudsakligenmanhang. De är
prägelde hardvs.inlämingskvaliteter,iän av enteter snarare

och gås igenomskavaduppräkning presenteras snararesomav
utbildningen. Dettaefterinlärningsresultatskavadän varasom

undervi-detnämligenförväntan,orealistisk attspeglar somen
in.lärtsdetdetsammaskulle somsomvaraomsas

skriva brasig ochläsaläramedsvårighetertill attOrsakerna
likaskolsituationeni ut.kanmånga. Däremot symtomen seär

eleverallaförskolanharorsaker attOberoende gesansvarav
förutsättningar.goda

tydliga vadgrundskoleförordningen ärochLäroplanen
svårigheter.fåriskerareleverföransvarsfrågan attgäller som

fåreleverförsärskiltharpersonalSkolans ett somansvar
prioritera-meningeni denbarni skolan. Dessa ärsvårigheter

tillgångfårsvårigheterieleverförharRektorn attde. ansvar
handi förstaintedetOftabehöver.de ärtill de resur-resurser

i likabehövsundervisningstimmar utani form somavser
ochungdomarMångaoch kompetens.kunskapgradhög

skriftspråketsvårigheter erövraerfarenheter attmed avvuxna
intefåttdehjälptidi generösadenhur mättvittnar varom

behövde.dehjälpden

Åtgärdsprogram
Utre-åtgärdsprogram.myntade begreppetSIA-utredningen

denriktatsoftastfokusskolans mottill hurkritiskadama var
ledersådant synsättproblernbärare. Ettelevenenskilde som

inlärningssvårigheterproblembeskrivningartilllätt som
dettamenade ärSIA-utredarnabeteendestömingar. attoch

perspektiv:alltför snävtett

harskolanutanförochför ielevenpåverkan utsättsDen som
de iochkamraternaeleven,mellansamspeletgrund isin vuxna

analyserafruktbartdärförOfta det attomgivningen. är mera

68 1996RabeHill
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uppkomna svårigheter utifrån samspelsaspekten. Hur denna in-
fungerarteraktion bestäms inte bara egenskaperna hos de in-av

individernagående också de relationerutan skapas iav som
samspelet. Det givetvis ocksåär beroende de villkor i formav

rnål, metoder och under vilka arbetar. En dia-av resurser man
den enskilde eleven därför oftast otillräcklig infor-gnos av ger

detmation gäller förstånär svårigheteratt uppstår i skolan.som
Kännedom elevens relationer till andra och arbetsför-om om
hållandena i skolan nödvändiga komplement.är

Vidare betonade SIA-utredningen elevens självuppfattningatt
självtillitoch har betydelse för lärandestor och utveckling.

Utredama markerade det i samspeletär med miljönatt som
varje människa utvecklar sin uppfattning det jaget.om egna
Från omgivningens reaktioner kan hon sluta sig till vad andra
upplever positivt hos henne, hon blir också medve-vara men

sina sidor. Dessa upplevelserten spelar roll, deom svaga stor
påverkar känslor och självförtroende.

ochBarns ungdomars självuppfattning påverkas i skolan
också hur deras prestationer, och resultat bemötsav svar av
såväl lärare kamrater. Därför måste arbetet med det åt-som
gärdsprogram ska stödja såväl verksamheten densom som
enskilda eleven sin utgångspunkt i elevensta hela situation
och det måste för alla detett enskildaruntvara ansvar vuxna
barnet eller den enskilda människan.unga

Detta ställer delvis helt krav på skolan och andra kravnya
speciallärare/specialpedagoger.på viktigasteDet syftet med

åtgärdsprogrammet påverka förutsättningarnaär föratt det
enskilda barnets aktiva deltagande i sin eller klassgrupp 0r-
dinarie arbete vilket särskilt stöd han eller honoavsett därut-

behöver.över

Speciallärarens/specialpedagogens viktiga och angelägna
uppgifi blir påverka och bidra medatt kompetens inom de
områden riskerar leda till svårigheteratt och därigenomsom
komplettera och vidareutveckla kompetensen i arbetsenheter
och arbetslag.

72SOU 1974:53
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pedagogiskadetdettainnebärpersonalskolansFör att ar-
svårighe-eller andrafunktionsnedsättningarbetet, änsnarare

ioch svå-lärandemiljön för barni fokusståska när ungater,
planeras.righeter

stödinsatser kan detverksamhetensdiskuterarNär man
svårig-medeleverbegreppenfunderatillskälfinnas överatt

svårigheter.eleverochheter i
blir fokussvårighetermedeleverutgångspunktenOm är

bär problemet.blir elevenbrister och detelevenslätt som
söks med dettabristernaochsvårigheternatillFörklaringen

finnsperspektivdettaindividen.enskilde Idenhossynsätt
perspekti-tradition. Medhistoria ochspecialundervisningens

si-individen och denbådefokuserassvårigheterielevervet
såväl elevensinnebärDetdeleleven atttuation är av.ensom

pedago-detkunskaperocherfarenheterförutsättningar, som
svårigheter.fårelevkartläggasskaarbetet närgiska en

utgångspunkt både isinåtgärdsprogrammedArbetet tar
utveckling iochelevenskartläggningochanalys enaven

gruppen/klassen.iarbetetdetanalys gemensammaav
tillkommer uttryckmed denocksåDetta stämmer somsyn

Sverige förbunditöverenskommelserinternationellai de som
funktionsnedsättning-medmänniskorvad gällerföljasig att

ar.

Specialundervisning/Specialpedagogik
skolanförankrad i sättvälSpecialundervisning ett attär som

delrapportensvårigheter. Ifårellerhareleverhjälpa som
del igrundskolan, ärarbeteSpecialpedagogiskt i som en

dess konsekvenserochSpecialundervisningenprojektet
genomförts förintervjuundersökning attSPEKO, har en

specialpedagogis-denforvillkorenkunskapdjuparesöka om
bl.a.skriverPerssonverksamheten. Bengtka

problematiskdeñnitionsfråganspecialpedagogiska ärDen ur
tvärvetenskapligspecialpedagogikenDelsaspekter.flera är en

7’ och 6bilaga 5Se
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disciplin hämtar sin och kunskap frånteori andra discipli-som
psykologi, sociologi och medicin. Dels specialpeda-ärsomner
politisktgogiken eftersomnormativ den handlar hurom sam-

hället och dess medlemmar uttrycker hur människor med awi-
kelser något slag ska ha det och i framtiden. Sist inteav nu men

viktigt har specialpedagogikenminst uppfylla mängdatt en
samhälle och skola,funktioner i vilka alltidinte klanär ut-

tryckta.

Speciallärare/specialpedagoger har hantera antalatt ett stort
i skriver:områden skolan. Persson

specialläramasVidare visas uppgift åtgärder for-i sinaatt är att
behovet elever stöd, stimulans och individuelltattav geena en

anpassad undervisning med befria klassen från störande in-att
den första funktionenDet den officiellaslag. dis-är utgörsom

den uttrycks styrdokument olikakursen, i nivåer i ut-som
och likaledes främstbildningssystemet de intervjuade skol-av

Motdiskurscn specialpedagogikensledama. andrautgörs av
funktion, nämligen åtgärder vidtas syfte skapai ho-att att mer

och därmed "problemfria" grupperingar där verksam-mogena
kan fortgå hämmande inslag formheten i eleverutan t.ex. av

inlärningssvârigheter.harsom

Utvecklingen specialundervisningen under de de-senasteav
har samband både med den ekonomiska tillväxten icenniema

1960-talet och med det varit specialunder-Sverige under som
tradition. SIA-utredningenskrevvisningens i betänkandet

följande:bl.a.

individinriktade landde åtgärderna i vårt så starkt kommitAtt
specialundervisning har flera skäl.domineras den-Kringatt av

fanns tidigt tradition uppbyggd, och samhället kundenärna en
ställa ökade till förfogande för stöd åt elever med svå-resurser
righeter det naturligt dessa medel kanaliserades till denattvar

etablerade formenredan åtgärder, specialundervisningen. Enav
förklaring ligger skolansi ekonomiskt ochärattannan resurser

personellt bundna till undervisningsmoduler, varför ökningen

7‘ 1995Persson
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skäl fick specialun-administrativastatliga insatsernade avav
72form.dervisningens

visar på antaletutvärderingarochskolledareMånga lärare, att
Ibland be-i skolan ökar.svårigheterhaupplevtselever som

olika formereleverna ha25skrivs procentemot avavupp
detsvårigheterelever harså mångaOm sägersvårigheter.

också fråganfokuserareleverna. Detskolan än omommer
specia1-pedagogiken.om

huvudsakhittills isvårigheter hariElever ansetts ettvara
ochdiskuteras dettadagspecialläraren. Iför ansvaransvar —

skolans helafrågadiskuteras rörmåste sommer som en-
förutsättning-ochSpecialpedagogikens funktionverksamhet.
arbetsenheteripedagogiska arbetettill detrelaterasmåstear

inom olikakunskapfördjupadtillTillgångarbetslag.och om-
personal kanSkolansför alla.skolanödvändig iråden är en

såinre arbetetutveckla detdet gäller attstödbehöva när att
alla barn ochlärandemiljöer förerbjuda godaskolan kan

det såuttryckakunnaSlagordsmässigt skulleungdomar. man
därbli skolautvecklingsinstöd förbehöverskolan attatt en

till hundrasinautnyttjaungdomar kanbarn ochalla resurser
procent.

ökad be-grundutbildning fåsini idagbehöverAlla lärare
på-för alla.i skola Enutmaningarnahanteraredskap att en

motiveras delsSpecialpedagogik kanibyggnadsutbildning
arbetsenheterstöd ikompletterandebehövsutifrån det ettatt

eleverspedagogiska konsekvenserarbetslag föroch att ta av
skolan harsärskildautifrån detdelsolikheter och ansvar som
harsärskilt stöd. Rektornbehövereleverför de ansvarsom

lärobetingelser,får godaeleverdessaför att propo-men, som
blir tydligtdet: "Detuttryckerläroplan attsitionen En ny

i de pedago-biträda rektornkanlärarebehovskolans somav
ökaruppgiñemagiska

biträdersådankanSpecialpedagogen person somvara en
iinre arbetetutveckling detuppgifteri derektorn rör avsom

72 1974:53SOU
7’ 1992/93:220Proposition
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skolan, så de barn skolan har särskilt för fåratt ettsom ansvar
goda möjligheter till utveckling. pedagogiskaDet arbetet
handlar struktur långsiktighet.och Det handlar ocksåom om
kontinuitet och kvalitet och skolarbetet lustfyllt.göraattom

Specialpedagogen ska också ha fördjupade kunskaper om
de faktorer och orsaker kan bli till riskfaktorer i skolansom
och framför allt arbeta med det riskerar leda tillatt attsom

svårigheterelever får i skolan.

Specialpedagogen ska i detta arbete tillsammans med öv-
riga lärare, själveleven och hans eller hennes föräldrar arbeta
med åtgärdsprogram. Elevens erfarenheter, kunskaper och
behov ska analyseras också beskrivas och skolansmen ar-
betsorganisation och det pedagogiska arbetet i klas-

sen/gruppen ska beskrivas, analyseras och relateras till ele-

förutsättningar och behov. Kartläggningen ska resulteravens
i analys ska kunna leda till pedagogiska konsekvenseren som
för inre innebärdet arbetet. Det krav på förändringar kanatt

riktasbehöva skolan arbetsorganisation och läran-mot som
demiljö. Specialpedagogen har också särskilt för deett ansvar
frågor policy, värderingar, kompetensutveck-t.ex.om
ling/fortbildning och omfördelning kommerav resurser som

i diskussioner kring åtgärdsprogrammen. Behovet ettupp av
individuelltkompletterande stöd diskuteras parallellt med

diskussionen utvecklingen det pedagogiska arbetet iom av
arbetsenheten/klassen. Utvecklingssamtalet viktigutgör en

ibas det arbetet och blir därmed sammankopplat mednära
åtgärdsprogrammet.
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påbyggnadsut-SpecialpedagogiskSammanfattningsvis:
föroch kompetensberedskapbildning ska ge

konsultativarådgivande ochvägledande,handledande,-
frågorpedagogiskaarbetsuppgifter i

stödja eleverarbetsenheter/arbetslag foriarbete att som-
skriftspråk-utvecklandetisvårigheterfåriskerar att av

lig kompetens
tideller kortarelängreunderpedagogarbete somsom-
detutvecklingvidarbetsenheter/arbetslagstöd i av pe-

dagogiska arbetet
stödja enskilda eleverhandleda ochvid behovatt-

resursanvändning.skolansdiskussionerinitieraatt om-

O

sök-genomförtuppdragSkolverketspåRosenqvist harJerry
specialpe-inomutvecklingsproj ektochforsknings-påningar

kritiskRosenqvisthandikappområdet. är motdagogik- och
skriver:ochofta harprojekteninriktningden snäva

odefi-klarharundersökningarrefereradehärflestaDe menen
formerolikaetiketteringslagsutgångspunkt inierad ett avav

omfattad,ganska allmäntförvissoavvikelse. Denna är mensyn
ifrågasättaolikakraft påborde sättforskningen attägna mer

allmäntdetvad gällerbegreppsuppfattningarvedertagna som
avvikelse.ses som

special-för denviktigtblirvidare detskriverRosenqvist att
samhälletsteorierutvecklaforskningenpedagogiska att om

människorvissavarförochfunktionssätt t.ex. som av-anses
normalafrån detvikande

deninombeskrivit utvecklingenEmanuelsson harIngemar
detskriver bl.a.forskningen. Hanspecialpedagogiska att un-

efterhand blev1980-taletder

detsammaspecialpedagogik inteuppenbartallt att varmer
kun-viktigHandikappforskninghandikappforskning. är ensom

" 1994Rosenqvist
75 42a.a. s.
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skapsbas fortsättningsvis alltför begränsadäven närmen man
vill förstå viktiga förutsättningar för pedagogiska utmaningar
och uppgifter. Det kan på många exempelvis kri-isätt,man se
tisk analys specialpedagogisk forskning Stanqvil, 1994, Ro-av
senqvist, 1995 där handikappforskningen kritiseras för svag-
heter teoriutvecklingi och för alltför begränsad till in-att vara
dividuella behandlingsprogram och åtgärder och därför in-
stängd i undervisningsparadigm. 76ett

Ytterligare teoriutveckling inom specialpedagogiken detgör
nödvändigt samarbeta med andra forskningsdiscipliner,att

Emanuelsson.menar
specialpedagogiken befinnerKort sig i omvand-sagt, ett

lingsskede. den nyligen tillsattaFör parlamentariska lärarut-
bildningsutredningen viktig uppgift diskutera speci-är atten
alpedagogisk påbyggnadsutbildning i relation till de grund-
läggande lärarutbildningama.

7° Emanuelsson 1997
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Språkande, lärande och identitet

språkandeOm

kanVad det kan språkär vi när vi ett

Språkandet skapande där individ och världär möts.en process
Språkförmågan existerar just i och användningarna. Dengenom
kan skiljas från handlandet,inte kunskapen, förståelsen och ja-

den bestämmer dem, leverTvärtom: vi i språket. Språk-get.
förmågan inte instrument eller redskap står till vil-är ett som

eller medvetandetsjans, jagets förfogande. villkoret ochDen är
formatet för mänsklig förståelse. Språket konstituerar ochoss
vårt vetande. i språkandet kunskapen blirDet till.är

Så skriver i diskussionKent Larsson språk och språ-en om
kande och språkvetenskapen inte längre definierarattmenar
språk-kunnande färdigheter teknisk-mekanisk natur,som av

enkelt låter sig fångas och formuleras i olika språkregler.som
stället, han, handlar språkkunnandetI fönnågan attmenar om

i språketoch uppleva och uppmärksamma världen.genom
språkliga förmåganpå den det individuellaDet är väx-som

sociala livetandet och det bygger.
Människan social varelse med förmåga utvecklaär atten

olika förfinaderad och komplicerade kommunikations-en
verbala språket många.Det ärsystem. ett av

Varje enskild människa i sinhar förstå tillvaronsträvan atte
och sin roll i den medfott och starkt behovett attegen av

kontakt omgivningen.med Kommunikationen medupprätta
andra under hela livet förutsättning for psykisk,utgör en so-
cial, kulturell och personlig utveckling och det i interaktionär

77 1995 105Larsson s.
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barnets ochspråkandet,och iomgivningen,med somgenom
fram.självbildidentitet ochmänniskans växerden unga

áfáåå;wv/l"
. a

synligmänniskanenskildablir denspråkandetochI genom
beskriversjälvklartEnkelt ochandra.ochsjälvsigför en

osäker ochutveckling frånsinhärätteklassflicka upp-egen
skrivsvårig-ochallvarliga läs-medlågstadieelevgiven
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tillheter stark, självständig och kompetent skribent och läsa-

re.
Behovet och budskapatt och har alltidta varitemot ärge

icentral mänskliga kulturer. Under historiens gång har män-
niskan kollektivt utvecklat olika språk och koder för kommu-
nikation. Så mimik, rörelser och bilder, musik ochgester,ger

liksomdans tal skriñoch uttryck for våra tankar, känslor,
kunskaper och viljeinriktningar. Vi har också tagit i bruk allt

tekniskt avancerade medier for kommunikation. Frånmer
visslings- och röksignaler via den alfabetiska skriften harrop,

utvecklat komplicerade elektroniska kommunikationssys-
möjliggör sekundsnabbt, globalt informationsutbyte.tem som

Världen krymper samtidigt kunskapen den växer.som om
Människans kommunikativa förmåga medfödd. Viär

kommunicerar redan på fosterstadiet och vår förmåga till
kommunikation utvecklas snabbt under den första tiden efter
födelsen. det går inteMen automatiskt. Vi beroende ochär av
påverkas samspelet med omgivningen tillägnarnärav oss

språkligade språk de och överenskommelsernorrnsystem- —
förutsättningen för språklig kommunikationär skaattsom

lyckas.
språkligabarns utvecklingAtt beroende samspeletär av -

interaktionen med omgivningen betyder inte barnatt ett-
enkelt lär sig språket härmasätt omgivningensattgenom

aktuellspråk. I bamspråksforskning bilden barnettonar av
kreativ och skapande individ fram. Ragnhild Söder-ensom

bergh skriver

barnetMan aktiv individ med viss genetisktser som en en
betingadarvsmässigt utrustning använder denna utrust-som

tillning på miljön och till påverkaatt den, kreativattsvara en
varelse i och samspel med omgivningen skaparsom samvaro

språk.sitt Skapar innebär här dels återskapandeeget ett -
barnetsvarigenom språk kommer medstämmaatt överens om-
språkgivningens och den språkliga traditionen sålunda bevaras

dels betyder det nyskapande varigenomett omgivningens—
språk kan komma förändras i den mån den språkligtatt sociala

‘2 Soderbergh1988 86s.

3-170935
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nyskapel-låter sig påverkas dessaellergemenskapen tar avupp
ser.

ömsesi-kommunikationenskommunikation ochBehovet av
hela livet förutsätt-intersubjektiviteten underdighet är en--

Emotionema ochutveckling.ochför språketsning växt per-
vari språkets planta växer,jorddensonkontaktema sägerär

interaktion med närståendeTillitsfullSöderbergh.Ragnhild
språkutveckling. Också Ingvarför barnsavgörandeandra är

människan tillägnar sig språkunderstrykerLundberg att ge-
andra:kommunikation mednom

kommunika-måste italspråkliga utvecklingen/.../ den ettses
utvecklastidigt och /.../den börjar/.../tionsperspektiv spontant

andra människor.tillrelationkomplementäri nära,en

vilka våra tankarredskapiblandbeskrivsSpråk utansom
Förmågan hantera språkettörnimmelser.oförlöstaförblir att

för-sådantmedhandlar synsättspråkfärdigheten ett om--
verktyg, dvs. kunnaspråkligaolikaanvända ut-attmågan att

skrivakan lyssna, tala,uppgifier:språkligavissaföra man
någotdockhandlarSpråkförmåga än attläsa.och om mer

detSpråkandetspråklig hantverkare.godbara envara -
utvecklar fördju-möjliggör ochskriftligaoch detmuntliga -

i ochgemenskap. Detintellektuellkänslomässig och ärpad
vi skaparaktivt använda det,språket, att somgenomgenom

and-insikter älva,förståelse ochkunskap, om ossnyanyny
dentill och bärareSpråketvärlden. är vägenoch avra

dettaochskriver Larsson,Kentkunskapen",mänskliga om
grundskolan,för Lpoläroplanenaktuelladenocksåtalar nu

94:

och grundläggan-kunskap dettillockså ärSpråket vägär aven
språket elevernahjälplärandet. Medförbetydelse erövrarde av

granskatänka logiskt,sammanhang,de lär sigbegrepp, senya
förståreflektera ochförmågavärdera.och Deraskritiskt attatt

omvärlden växer.

3’ 1996Soderbergh
3‘ 1984Lundberg
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Språklig förmåga handlar språklig handlingsberedskap. Iom
förskola och skola ska alla barn och chans att ut-unga en
veckla inte språkfárdigheterbara också vilja aktivtutan atten
använda språket på sådant de förstår blirsätt ochett att mer
förstådda och respekterade. Men de måste också få utveckla

sinmedvetenhet språkliga handlingskraft ochen om egen —
tilltilltron styrkan i denna krafi. Språkandet det muntliga-

och det skriftliga framför allt kulturellt ochär socialt och~
skriftspråksutvecklingen del människansär livslångaen av
kommunikativa utveckling och viktig del hennes iden-en av
titet.

sådankänna språklig självtillitAtt kan, vill ochatten man
sittfaktiskt använder språk för påverka sitt liv ochatt eget

språkförmåga.andras är ägaatt

och skriftspråklighetenMänniskan

behov och förmåga tillVärt kommunikation alltså med-ärav
betyder inte vifödd, det föds med verbalt språk.att ettmen

inteVi föds svensk- eller spansktalande. Inte heller föds vi
skriftspråkliga. Språket, det muntliga såväl det skriftliga,som

vimåste lära oss.
Förmågan skrift hantera ord och meddelandenatt genom

förvärvad kompetens, kulturellt betingad aktivitet,är en en
människan behärskat under försvinnande kort periodsom en

historia.sin något vi inteDetta alltid funderarär över.av
de tusentals, kanske tiotusentals,Av språk talatssom un-

mänskligader den historiens gång har bara hundratal fun-ett
i skriftlignits form i sådan omfattning de upphovatt getten

litteratur.till allra flestaDe mänskliga språk har hu-överen
vud aldrig existerat i skrift och de fyrataget nära tusenav

italas dag har bara sjuttiotal litteratur. Språketsettsom en
grundläggande karaktär muntlighet består alltså. ñnnsDetav
flera hundra språk i dag aktivt talas, saknarsom men som
skriftspråk.

skriftspråkligaNär kulturer utvecklas innebär intedet bara
människor blir läs- och skrivkunniga skriftspråklighet iatt -
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samhället och de spelreglerförändra helai grundensig tycks
inträdet i den skritt-förändrarPådär.gäller sättsammasom

människas tänka och därmedvärldenspråkliga sätt atten
skrift-förstå. Walter Ongockså hennes sätt att resonerar om

tankevärldarsamhället och deeffekt påspråklighetens män-
det talade språket påverkasHanniskor lever att avmenar

finnsi skriftspråklig kulturdärfördetskriñspråket och att en
skriñspråks-muntligt och detbaseradetalspråk, dettvå slags

fråntalspråket utgårskriñspråksbaseradebaserade. Det
Människoroch tänkande.reglerskriftspråkets somnormer,

talar ocksåinte bara skriverskrivkonstensigtillägnat utan
Även tankemönsterderasskriñspråkligt sätt.ett ser annor-

möjlighetinte fått utvecklaOng. Delunda attut, sommenar
skriftspråkskultur ställs därföriskrivandeochläsandesitt en

kommunikationskriftligasamhälletsutanförinte bara utan
någotspråket handlardetuppfattaocksåriskerar att om som

självamed demhar göra.inte attsom
kapitel också detvi i 4komvuxelever möter attDe menar

historiasamhällskunskap ochi svenska,kursi denviktigaste
skrivande människorochblivit läsandedede gått är att sam-

omvärldsfrågor påsamhällsfrågor ochförstårde etttidigt som
sätt.nytt

historiskt ljusskriftspråketochSkolan i ett

sig speciellsig talaläralla bamSå utanattgott vare un-som
från omgivning-insatserspeciellt medvetnadervisning eller

kommunikation med förstående ochnaturligsida. I enga-ens
till sigtalspråketutvecklasmänniskorgerade avsynes-

flestaannorlunda. de allradet FörskrittspråketMedsjälvt. är
skriñspråket ti-medförstasker dekulturi vår mötenabarn

medlångt före skolstartenlaborerarupptäcker ochdigt. De
själva invig-många barn skerförolika Menpåskrifien sätt.

mysteriet i Så har det dockskriñspråkliga skolan.i detningen
varit.alltidinte

3’ 1990Ong
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två hundraUnder år läsundervisningen kyrkansnästan var
hemmens ansvarsområde ochoch folkskolan inrättades inär

befolkningensSverige läskunnighet1842 redan så etable-var
läskunnighet faktiskt inträdeskravrad i skolan.att ettvar

hade redan påbjuditKyrkolagen 1686 allmän läskunnighet.
enskilde individens förhållande till Gud gickDen Or-genom

varjekrävde människa skulledet. kunna läsa Bibeln,Det att
biskopar,kyrkolagen ålade och klockare till-och präster att

med hemmen för bam och tjänstefolkattsammans ansvara
isig läsa bok. centrala läromedletlärde Det kateke-att var

kontrollerade sockenbomasoch högläsningsför-prästensen
husförhören enskildvid och varje hushållsmed-måga angav

i husförhörslängdema.läsförmågalems
folkskolan infördesoch med och kyrkansI att stränga

försummelse hemundervisningensanktioner lättade,mot av
många föräldrar för läsinlärning.släppte barnensansvaret

folkskolan hade, med knappa klas-Den storaunga resurser,
utbildade lärare befolkningensbrist på och allmänt skep-ser,

inställning till boklig kunskap, svårttiska axlanyttan attav
Följdenundervisningsansvar. blev läsfärdighetensitt hosatt

sjönk. rådabefolkningen För bot detta inrättades små-att mot
ñck för barnens läsundervis-skolan, överta ansvaretsom

ning.
Innantilläsning länge det viktigaste inslaget i skolansvar

läsfönnåga inträdesbiljettundervisning och till nattvards-var
konñrmation, förutsättning giñennålförgång och och etten

myndighetsbevis.
1800-talets skola det inte bara läsfárdighetenI var som var

läsundervisningen.för Eleverna skulle intemålet bara lära sig
inhämta kunskaperför bok, de skulle också läraläsa sigatt ur

på sådant "egenskaper" flit,läsa noggrannhet,sättett att som
uthållighetordning, och lydnad utvecklades. Läsundervis-

ningen med rätt metodik, fostran på köpet."rättgav,
tidiga läsundervisningenden förståelseI detantogs av

med korrekt avläsning.lästa Mängden lästsynonymtvara

3° 1991lsling
37 1991Thavenius
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inteuppfattade innehållet deteller hur barnen cent-text var
igen tillsi stället ochlästes, lästesrala. Den text om omsom

presterades. Inlämingsteorineftersträvade korrekthetenden
repeti-inlärning skeroch väl beprövad:gammal genomvar

ansågs fostra tillupprepning. Själva läsmetodention och

disciplin. läsaren förståttuthållighet Attnoggramihet, och

lyssnade påkontrolleradeslästadetnågot att mangenomav
ställde frågoroch lärarenavläsningen korrekt, somvarom
minnas lästa.kunde detpå kontrollera läsarengick attut om

metodik kritiserades redanmekaniska avläsningensDen av
införandefolkskolans deredan föresamtiden. fannsDet som

lästa. läshand-förståelse det Idjupareeftersträvade enaven
vi:från läserledning 1799

till alltrelation vårt jag,ställa allt läser imåste övervägaVi
förlora denaldrig tankenpersonlig synpunkt ochfrån uren
oberoende och denfriare ochläsningensikte gör attatt meross

tanke."och vårför hjärtafå utlopp vårthjälper attoss

inom läspeda-välkända tankemönstervår tidfrånTvå egen
i 1800-talets pedagogiskafinna redanstår alltsågogiken att

hand läsaläsning i förstadiskussion: Handlar att textenom
förhand läsaläsning i förstaeller handlarkorrekt att attom

vidagkunskapförståelse och Iutveckla snarast attmenar
bäggedera.handlardet om

språkmiljöSkolan som

ingående viganska ochspråkliga miljö har studeratsSkolans
aktiviteterna i klassrummetspråkligaoffentligadeattvet

inteläraren bara harspeciellt därregelsystemettstyrs av
också hur dettalarkontrollstark över ta-över utanvem som

talas.talas och hur länge detdetlas, när
varjesjälv delen talutrymmet. IfyllerLäraren största av

litet antal elever talarförutom lärarenfinnsklass ett som

3’ 1991Ambjömsson
3° Einarssonklassrumsforskningöversikt svenskFör över t.ex.seen

1995Granström
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mycket och majoritet elever, ganska litestor sägeren som
eller ingenting alls. ocksåDet läraren bestämmer vadär som
det talas ovanligtDet mycket elever sig in-brerär att utom.

ämnesområden inte initierats läraren. till-När detom som av
låts oñast pojkarske det ordet.är tarsom

vanligaste kommunikationsfonnen i klassrummetDen är
på frågor,elever läraren redan på.att vet svaretsvarar som

typiskt kännetecken kommunikationsmönstretpå iEtt annat
det olika språkligaklassrummet gäller regler för flickorär att

Pojkarpojkar. får uppmärksamhet flickor.och Spe-änmer
det de dominanta pojkarna lärarenciellt bemöter ochär som

inteför de ska kommandot. Flickoraktiverar bemötsatt ta
med Samtidigtoftare överseende. etablerar de personligare

relationer med läraren, sådana kontakter flickorna itarmen
utsträckning undervisningenutanför på och efterstor raster—-

slut.skoldagens
språkliga existerarKlassrummets regelsystem normalt inte

skolmiljön tycks försiggåutanför klassrummet. specielltI ett
nybörjarespråkspel regler skolans måste lära sig förståvars

iför lyckas bra skolan.att
kontroll i klassrummet gäller inte bara talutrym-Lärarens

i utsträckningdet gäller också kunskapandet.överstormet,
vanligt förgivettagande barn inte lära intekan deEtt är att om

inte höra ritar samtidigt lyssnar,kan de denärär tysta, som
iläsa de hör musik står skarp kontrastinte kan Dettaom osv.

inlärning,till små dedet barns sägervet att pratarom som
de lär.när

med symbolvärldenMöte

Små barns tankevärld på här och förhål-bygger ett nu— — —
lande". vi små bam vi tillNär med hänsynpratar tar spontant

Vi det finns här och nu. vi lämnardet. Närpratar om som
situation sig iden konkreta barnet befinner detgör genom

Ohm°° Hultman Staberg1983, 1990, 1992, Wernersson 1977Einarsson
Öhrn9‘ 1990
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vi föranknyta till det barnet har erfarenhet Näratt av.
"då" och "sedan" i samtalet,"där och talar näromex.

vi träf-hunden hos och skadenbarnet mötte stora attmormor
intevidgas innefattaigen På så samtaletfa den sättsnart. att

kontexten,omedelbara sammanhanget barnet,detbara runt
liggerkänna, också detbarnet kan ochdet utan-utan somse

de-hjälpsammanhanget, barnet fårdet omedelbaraför att
behöver barnutveckla kunskaperkontextualisera. För att nya

hjälpkommunikation. behöveroch delta isammanhang Dese
utsträckning ocksåikontextualisera. gällerDet närstoratt

sig skriva och läsa.lärbarn
traditionellti skolan haroch kunskapsprocessernaSpråk-

in inte eller kärmas,skall kandet läraspåbyggt att sessom
bil-siffror ochord, bokstäver,kunskaperna representeras av

erfarenheter.konkreta upplevelser ochsymbolerder ersätter—
måsteinnebär barnetsymbolvärldmed skolansMötet att

till ab-"här" och nuspråk frånsig i och tankeförflytta ett
sin för-måste utvecklagenerellt symbolplan. Detochstrakt

skrivaochdekontextualisera, dvs. tala, läsamåga attatt om
iminst gäller dettahär ochinte Intesådant mötetär nu.som

sigförhållaskrivundervisningen. Dettaochmed läs- sätt att
detverkarmånga barn.svårt för Detspråket ärtill är som om
ikritisk punkt läs-finnsi detdettajust här möte ensom—-

skrivutvecklingen.och
iförsta tidi studie barnsupptäckteBirgitta Kullberg aven

in-kris osäkerhet ochgenomgickbarnenskolan att oroen av
ochFörskolansin i skrifispréket‘funnit sinade vägarnan

balansgångsvåroch lärare har gåpedagogerskolans att en
kontextbundna barnenhand ledsaga detgäller efterdetnär att
språkande. kännakontextoberoende tänkande och Attin i ett

möj-olika detförstå och på raddettatill och sätt göraatt en
ihitta sina dennabarnligt för ärvägaratt process enegna

i såväl skolan förskolan.utmaning för pedagogerna som

9 1991Kullberg
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olikaBarn är

språkligablir barnsskolanmedoch iolika mötetBam är
perspektivpåBeroende detuppmärksammade.ofiaolikheter

iläraretill Enolika detta.sig påförhåller devälj sättlärare er
intervjumaterialskrivkommitténs säger:ochLäs-

själv-detmigerfarenheter. Förolika äroch harolikaallaVi är
iolikhetemaanvändernaturligt. Jagochklart un-resursersom

Även socialutvecklaförsocialt-hela tiden.dervisningen att
betydelsefullt.väldigtolikatänkerviFörståelse. Att är

svårighet:olikheteruppleverlärareEn ensomannan

spridning. Jagsådetklassmed min ärsvåraste är storattDet
torftigt ochmedoch mångaduktiga barn out-många etthar

och kon-språkutvecklingförsenadharmångaspråkvecklat —
centrationssvårigheter.

klass-bakgrund ochsocial mötamellan sättet attSambandet
åtskilli-beskrivitsochstuderatssymbolspråk harrummets av

barnslutsatsenUlf Lundgrenbl.a. P.Så drar attforskare.ga
miljöerspråkligaochkulturellafrånkommeroch somunga

for-får lättaremedelklassmiljöer,skolans, dvs. attliknarsom
försiggår i klass-språkspeldethanterapå ochsigstå som

medkunskaputvecklaockså lättaredärmedoch attrummet
verksamhet:skolanshjälp av

forprerequisiteof languagesthedecodeablebeTo to ause
thesimilarcognitivelysocial/.../ Having tolearning contexta
theof language. Hencedecode themakes easierschool to use

cumulativelywill increasechildrenbetweendifferences as a re-
teachingof thesult process

visar,analyserforskaressvenskaochinternationellaradEn
socialaochspråkligaochbarnsLundgrens,liksom att ungas

ochskol-derasför hurbetydelsefår avgörandeerfarenheter
väldolcu-lagetvid det härsig. Ettgestaltarutbildningsvägar

92 2271977Lundgren s.
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samband finns mellan skolframgångmenterat och socioeko-
nomisk och kulturell bakgrund.

fleraMen sociolingvistiska studier har visatockså att
"man misstaggör försökerett förklara bristandeom man
skolframgång utifrån brister i elevers kultur och språk Det
finns inte heller några belägg för lärare eller skolanatt
medvetet särbehandlar elever olika sociala skikt, detur men
verkar så skolan sinatt organisation, sitt arbets-vara genom

och det kunskapsinnehållsätt dominerar inte lyckassom
hantera elevers olikheter. Sverker Lindblad skriver:

Skillnader bland eleverna formi förmåga hantera skolanattav
institution och kunna utnyttja skolan föratt sina livsprojektsom

framstår /.../ skillnader i begåvning och utfallen i formsom av
skilda skolkarriärer och levnadsbanor rimliga konsekven-som

vad i skolan begåvningsdifferenser.ser av man ser som

Kunskapen olika språkliga sociala och/elleratt kulturellaom
erfarenheter har betydelse för barns skolan kanväg genom
givetvis tolkas och hanteras på olika Man kan dra olikasätt.
slutsatser hur skolans arbete ska utvecklas. Lindblad defi-om
nierar möjliga utgångspunkter:tre

Skolans krav på språkliga, sociala och kulturella erfarenheter-
för höga. börMan sänka kraven.är

bör försökaMan utveckla alla elevers förmåga bak-oavsett-
grund erfarenhet.och

bör funderaMan hur skolan fungeraröver och hur den tilltar-
de erfarenheter barnen redan har.vara

förskolan/skolanNär diagnostiserar och definierar barnsett
språk torftigt och outvecklat och brister eller de-som ser

ifekter bamets språkliga förmåga, det utifrångör sko-man
lans för vad rikt ochär utvecklat språk.ett Omnormer som

alla barn ska haär kontextoberoendeatt språkbrukettnonnen
redan de kommer till skolan,när kommer del barn alltid atten
dra kortare strå andra.än De bamett har "den ko-rättasom

genomgångFör Erikson Jonson 1994t.ex.en se
9‘ Lindblad 1994
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språkliga medvetenhe-språket, "den"detden, rättarätta
klassrumssitu-från början bättre kontrollredanten", har över

den tidigamening imöjligheter finnaationen, större att
Därmed vinneri läroböckema.läsundervisningen och senare
skolframgång.lärostoffet och säkraretilltillgångde lättare en

inteetnisk bakgrundspråklig ellerharBarn somensom
harförutsätter,förskola och skolaspråkrniljöliknar den som

isig tillförstå finnaför ochutgångsläge rättaattsämreett
frånredanspråkliga fårvärld.förskolans Deochskolans

skrivundervisning-sig läs- ochtillgodogörasvårarebörjan att

en.
misslyckandenför språkligatalarmycketfinnsDet attsom

mellan barnsofruktbarapåberoroftare mötenskolani egen
förmåga ellerbrister ipå barnskulturskolansoch änkultur
viktigaste bä-språket denEftersomkompetens.språkliga är

ochmåste bamsociala erfarenheter,ochkulturellaavraren
och kom-reflekterafonnulera,möjligheterrika attgesunga

i för-tankarupplevelser ochkulturellasinamunicera egna
vi få allakanutifrån här och nuskola. Baraochskola

kunskapsutveckling. Omspråk- ochi sindelaktigabarn egen
kontextoberoende ochtidigt blirkunskapsarbetetochspråk-

erfarenheterförankring i tidigarebarnenskonkretinte ges
för delskrivinlärningenochförsvåra läs-riskerar att en

barn.
isig klassrumundersökningar visar detaktuella attfleraI

olikheteretniskasociala ochkulturella,språkliga,barnsdär
skaproblemtilltillgångar änblir tas somsnararevarasom

kunskaper.språk ochutvecklas ochdärbehandlas, växer
eleverdärockså i klasservisar lärareUndersökningarna att

tillpositiva attityderbakgrund, harresultat,godahar oavsett
eleverpå sinaförväntningaroch högapluralismkulturell -

risk"childreninte elevernaetiketterar utanatlärarna som
promise.°7of"childrensom

9’ 1989Dahlberg
Johansson9° 19971996, JemströmCumminsSe t.ex.

97Heath 1991
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skrivkommitténsLäs- och uppfattning orsakerna tillär att
barns språkliga misslyckanden i skolan inte i första hand ska
sökas hos barnet självt, väl i hur förskolan och skolanmen

tilloch barns olikhetermöter tar det språkligaattvara genom
bagage alla barn faktiskt har sigmed till förskola och skola
på fårallvar komma till användning i språkandet och kunska-
pandet. ’

Förskolan språkmiljösom

lyckas bra iFör skolan och sannolikt framför allt föratt att
sigkunna lära läsa skrivaoch med hjälp skolans traditio-av

och skrivprogram,nella läs- måste barn alltså förstå och kun-
följa språkligade spelregler, gäller i klassrummet.na som

olika socialmed bakgrundBarn har olika utgångsläge detnär
finna siggäller till i den speciella samtalsformrättaatt som

härskar där.

entydigganska bildEn skolans samtalsform har tonatav
fram i de trettio årens språksociologiska forskning.senaste

studier belyser språkligDe interaktion och barns språ-som
kanvändning i svensk förskola få. AndersJan Hedenquistär
visar dock det finns tendenser till språkspel liknandeatt ett

i förskolan.skolans finnsDet betydande likheteräven mel-
lan skolans och förskolans språkliga interaktion, också,men
vilket kanske egentligen intressantare, del skillnader.är en
Personalens kontroll innehållet i samtalet i förskolanöver är
genomgående stark på i skolan. Likasåsätt harsamma som
förskolepersonalen relativt kontroll hur mycket ochstor över
hur länge barnen får tala. Kontrollen varierar dock beroende
på samtalssituationen. iDet förskolans samlingarär som
kärmer igen klassrumsinteraktionen. kan,Man Heden-menar
quist, betrakta personalens språkliga kontroll i förskolan som

"skolförberedandedolt inslag:ett

Barnen i dessa samtal varken fantasii ellertränas i självständigt
tänkande i hålla tillsig ellerutan ämnet förstatt rättare sagt

98Hedenquist 1987
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konkort ochtill det ochdärefter hålla sigoch attlista ut svara
Sällan för intefrågor.strukturerade sä-välpå precisa, attcist -

förskolesamtal träning idessafår ibarnen att ut-aldrigga -
upple-sammanhängandelängrefritt eller berättatrycka sig en

erfarenhet.ellervelse

Förskoleverksamhetenitendensfunnits attharDet sam-en
Pedagogernaskolförberedande arbete.användslingarna som

samlingsaktivitetemaspråkligadeofiavärderar som
språkutvecklandeverkligtdetarbete", medanriktigare ar-

lekbetonadei denpågårförmodligen spontana,betet mer
verksamheten.

bästbefara de bamanledningalltså attfinns attDet som
bliförspråkmiljö i förskolanutvecklande attbehövthade en

skrivundervis-ochskolans läs-språki dethemmastadda som
språkmiljö.förskolansredanmissgynnasförsiggårning av

skolanförskolan ochbådeinom ut-pågår ettSamtidigt
kommunikationlärande ochlek,inriktatvecklingsarbete mot

erfarenheter.barnensligger närmarei former egnasom
Framför allt saknasdokumenterat.docklite detMycket ärav

ochförskolantid,längreunderföljer barnstudier genomsom
skolan.

skolabarnmogenellerbarnSkolmogna en

mogentycktebarndomfolkskolans attsvenskadenI man
fannsig läsa". Mankunde läraden attskolgångför somvar

1judakundeochfolkskolantillkombam,de sam-att som
l"i årskursmånadernågraellerenkelläsaoch text varman

skolstart-tillanledningarna attsju år. Detungefär en avvar
för-land alltidi vårtalltsåharSkoldebutendär.såldem sattes

and-flestasig läsa. delära Ikunnaförmåganmedknippats att
aldrig påskolstarten sättländer hareuropeiska sammara

nybörjareengelskaFemårigaläsning.medkopplats samman
börjamöjligheterbjudsskolbarnitalienska attsexårigaeller

skolmognadkopplingensjälvklarahosdenläsa, ossmen
länder.i andrainte påfinns sättskolstartläsmognad samma

verk-centralaskolansläsningentradition attDenna somse
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samhet härrör från tiden då skolan kyrkans rolltog över som
fostrare folkets barn.av

Själva begreppet skolmognad myntades 1940 års sko-av
lutredning, tillsattes den utvecklingspsykologiskanärsom
vetenskapen hade gjort sitt inträde i skoldebatten. Inriktning-

på studera människors prestationsfönnågaatt markant.en var
Särskilt intelligensen egenskap, utforskades ochvar en som

på olika Intelligens betraktadesmättes sätt. konstant ochsom
Ävenmöjlig i exakta siffertal.mäta skolmognadatt ansågs

länge mätbar.vara
Olika och utarbetades förtester barnens be-mätaattprov

gåvningsproñler för finna förutsättningar respektive hin-att
der för skolstart. Speciella skolmognadsprov utarbetades och
ingick i testbatteriema. Noggranna och tidskrävande bedöm-
ningar gjordes specialister för barnen skulle kunna pla-attav

i verksamhet.rättceras
Skolmognadsklasser inrättades för de bam befaradessom

komma misslyckas i skolanatt grundskolan infördesnär
1962. Arbetet i skolmognadsklassema inriktades på att ut-
veckla motoriska, sociala och språkliga funktioner. Skolmog-
nadsbegreppet kom dock efter hand ifrågasättas alltmer.att

års1957 skolberedning skriver:

/.../ skolmognaden beroende inte blott på barnetsär utveck-
lingsnivå också hurpå skolan ställer sina kravutan och på hur
den arbetar. /.../ barnOm misslyckas i nybörjarklassen, be-ett
höver detta inte bero på egenskaper hos barnet; barnett som

skolmoget deni klassavdelningenär kan mycket välena vara
skolmoget i den andra, läraren där tillämpar andra metoder.om
/.../°

Tanken skolan skulle sig till barnenatt och inteanpassa
underströks allt kraftigare itvärtom Lgr 69, barn skildesmen

fortfarande och fick gå ifrån sin klass till speciellaut
kliniker för få individuell hjälp s.k.att samordnadgenom
specialundervisning. Orsakerna till problem uppstod sök-att

96Isling 1991
97Marklund 1984 127s.
9 SOU 1960:13
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hosutformadesärskilthjälpmedhittades, test,ochtes av
händeskrivning.läsning och Detdetgällde attOftastbarnet.

undervisning i årskurs 1veckorsbaraefterbarn ett av-par
iplaceradesundervisningen ochordinariedenfrånskildes

olika slag.kliniker av
med.inte längreskolmognadsbegreppetfanns80I Lgr

sinochinnehåll, sitt arbetssättsittutfonnaskulleSkolan
elever.till olikasig/.../ kandensåorganisation, att anpassa

det nödvän-i arbetetsvårigheter"fårallt ärelevOm trotsen
Möj-ändras".arbetssätt kanskolansförst prövadigt att om

undervisnings-särskildai s.k.stödeleverförlighet att
därtillbegränsadesalltjämt, ämnendockfannsgrupper men

svenskämnetsvenska. Detoftastsvårigheterna störst, varvar
skrivandet.ochfor läsandethade ansvaretsom

likvärdigskautbildningenföreskriverSkollagen att vara
under-läroplanenochungdomar,ochbarnsvenskaallaför

undervisning-inte innebärutbildninglikvärdig attstryker att
för alla elever. Denellerskolori allalikadanskall ut nuseen

/.../ under-så här:detuttrycker94,läroplanen, Lpoaktuella
förutsättningar ochvarje elevstillskallvisningen anpassas

for desärskilt"skolan harfastslåroch ettbehov", att ansvar
fornå målensvårighetanledning harolika attelever avsom

utbi1dningen.‘°
ska tolkalärarenenskildadenochskolanenskildadenHur

ingentingdockläroplanenaxla sägeroch ansvaretdetta om.
ställningskolledareochlärarlagför tafråga attblirDet en

till.

och skolaförskolaspråkutvecklingoch iSpråkande

skriftligmuntlig ochbådeHagtvet‘°‘E. attBente menar
Tele-Ulfområden ochundersöktafogaspråkutveckling är

skriver:man

‘°’ 5280Lgr s.
‘°‘ 694Lpo s.
°5 1988Hagtvet
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Märkligt finns det lite forskningrätt skoleleversnog om
språkutveckling, i varje fall jämför med forskningom man om
förskolebamens språktillägnande. Visserligen har den första
läsinlämingen studerats mycket,rätt teoretiskt och praktiskt,

sedan inte riktigt hur det gårvet sig med läsningen,men vare
skrivningen eller den allmänna språkbehärskningen under den
dynamiska tid i vårt liv vi går i skolan.när

framförDet allt saknar longitudinella studierärman av en-
skilda elever eller elever. Hur instruktivt hade detgrupper av
inte varit, hade haft tillgängliga detaljerade, genomtänktaom
undersökningar hur antal individer utvecklasett talare,av som
lyssnare, skribenter och läsare under barn- och ungdomstiden,
så kunde få vad de kan ochatt inte kan underveta olika fa-

Sådana språkutvecklingsprofiler skulle ha gjort det lättareser.
för lärare och andra känna igen sina elever språkligtatt sett,
dvs. skulle kunna vilken språkutvecklingsproñl barnman se ett
följer och förloppeti hon befinner sig.var

flestaDe de forskningsinsatser gjorts i Sverige vadav som
gäller skolbarns och vuxnas läsande och skrivande liksom
de upplagda, jämförande nationellastort och internationella
studier där Sverige har deltagit handlar genomsnittspres-om
tationer och gäller läsfärdigheter. Undersökningarna har till

övervägande del redovisat kvantitativa mätningar påen
gruppbasis och därför inte några säkra resultat detnärger
gäller förstå hur enskild individs/elevsatt skriñspråken ut-
vecklas under skolåren. De ocksåsäger mycket lite vadom
det kan bli till hinderär för barn i deras språkutvecklingsom
och de ingentingsäger skrivandet.om

tidigaDen läs- och skrivinlärnjngen, dvs. den utveckling
före denäger formella läs- och skrivundervisningensom rum

i skolan, har studerats ingåendeganska såväl teoretiskt som
praktiskt. detHur går med läsandet, skrivandet och den
allmänna språkutvecklingen från förskolan och framöver un-

skolårender vi däremot inte så mycketvet Någraärmu.om
longitudinella studier visar effekter tidig undervisningsom av

°’ Teleman 1989
°° Söderbergh 1988



SOU 1997: 108 Kapitel 3 79

för de elever får det svårt med läsa skriva,och harattsom
heller inte gjorts varken i Sverige eller internationellt.ännu

lär sig inteBarn språkregler tillatt sägergenom vuxna
dem eller visar dem vad eller fel. Fleraär språkfors-rättsom
kare, bl.a. Jan Anward,‘° barns språk-utvecklingattmenar
inte främst påverkas det språk barnet hör, denutanav av
språkliga interaktion barnet deltar Samtal, där barnet be-

jämbördig samtalspartner, enligtmöts Anwardär densom en
viktigaste nyckeln till positiv språkutveckling. Andra vik-en
tiga faktorer för språkutvecklingen barnet utvecklarär att ett
språkligt självförtroende fönnågaoch intressemedatt taen

andrasdel berättande.av
Ulf Teleman det finns känsligt sambandatt ettmenar

elevsmellan språkförmåga och hans eller hennes allmännaen
kognitiva socialaoch utveckling Mycket tyder på att en
viktig förutsättning för språkutveckling i skolan ak-är att ett
tivt kunskapssökande får själva i undervisnings-motornvara
förloppet.

barn skall fåFör kunskap och förståelse för olikaatt om
språkfonners betydelse och funktion, där barnetär en process

jämbördig samtalspartner aktivt använder sitt språkegetsom
i interaktion med andra nödvändig. förskolanOm och skolan

få igånglyckas sådana kan det få avgörande bety-processer
fördelse barns språkutveckling skriftligt såväl munt-som-

ligt.
Även vi alltså inte så mycket hur barns språkvetom om

utvecklas skolåren verkar många teoretiker och prak-genom
tiker tid, kvantitet och kvalitet,överens dvs.attnumera om

meningsfullriklig och språkanvändning i kunskapssökande
sammanhang och under lång tid till språkutvecklingär vägen
i skolan.

Flera amerikanska klassrumsbaserade undersökning-stora
påtyder positiv läs- och skrivutveckling för alla barnattar

mycket handlar mellan och läsa-mötet textenom
ren/skribenten och interaktionen elev-elev och elev-om

° Anward 1983
‘°’ Teleman 1989
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känslomässiginnebärskrivandeläsande ochEttlärare.° som
utmaningar ochspännandeochäktaberöring, engagemang

ochproblematiserastilllivserfarenheterverkligadär tas vara,
skönlittera-ochfacklitteraturintressantatillkopplas texter -

de bar-betydelse föravgörandesig ha svagastevisadetur -
skrivutveckling.ochläs-nens

ocksåavsnitt, fårdettainledafickTeleman,Ulf av-som
skriver han:skrittspråketkonstendet. Om erövrasluta att

flestaför degrundtaletsske ärmåsteläsinlärning enAtt
läsan-funktionelladetockså insettharMångasjälvklarhet. att

innehåll. frånåtråvärtkommaförläsandet ettdvs.det, att
nöd-hurformella övningarna,dedomineramåste överbörjan

flera intressantafinns detHärommådessavändiga än vara.
LundbergEdfeldt 1982,1974,svenska Leimarpåböcker

detvid vad inne-/.../till dem.hänvisavilloch jag stanna1984,
skriva.siglärabär att

bådaläsinlärning. IsaksknvinlärningDelvis är somsamma
koden.fonografomatiska Fördenknäckadetgällerfallen att

komplicerad eftersomuppgiften liteskrivandeden är re-mera
bok-svårbemästrad relationenänljud-bokstav ärlationen mera

denskiljeteckenanvändaoch ärlära sigstav-ljud. Att stava
ordaska inteJaginlärningsprocessen.delensynligamest av

inslagen isvårgripbaratill devidareden utan meraommera
skribenter.till duktigabarnutveckling görden som

självuppfattabarnet sigmåsteförstadetFör ensom
allra flestaför dehållningskribent. Dettaframtida är somen

förhållerdet faktiskthurinsersjälv. Barnensigkommerinte av
behöver skrivaminoritetendastskolan:utanförvärldensig i en

allaskolansskrivandet iintegreradärföryrket. Knepet är atti
för ele-framstårämneskunskapendäröveralltsärskiltämnen,

ellerframtidenförberedelse förnödvändig somensomverna
utanför skolan härlivetprivatatill detkomplementviktigtett

och nu.
språkinlärningefter hurtänkviktigt Jo,detta såVarför är

själv-barnetskertala. Detlär sigbarnet atttill,går när genom
bar-lyssnaresjälv Somochbåde lyssnavill prata.klart snappar

"0 1997Guthrie
‘ Alao 1997Guthrie
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de uttal, den böjning, de ordbetydelser och dennen upp syntax
de behöver för själva kunna tala. /.../att

På förhåller sig läsningsätt till slcrivning. Om visamma ser
själva sldibenter, på barnetsätt sigoss som samma som ser som

talare, vi omedvetet till 0rd, stavning, interpunktiontar etc.oss
sedan kanvi använda själva skriver.när Inlärningensom

sker automatiskt förutsatt den underliggande motiveringenatt
finns. Men den inte betraktar sig skribent, förbi detsom som ser
formella och nöjer sig med innehållet, det enda han läsaresom

intresserad Många lärare harär från pedagogiskarapporteratav.
där det bara har gällt skriva, eller mindre dagattprogram mer

efter dag. Utan någon begriper hur det har hänt förbättrasatt
elevernas språk också formellt. Vi kan bara förklara språkut-
vecklingen med barnen in i rollen slqibenter,att växt vilketsom
i sin har igång den omedvetna inlärningentur satt i samband
med läsning läroböcker, seriemagasin, sportsidor, TV-av

etc.program
andraFör det och det hänger ihop med det första måste— —

skrivandet funktionellt, dvs. det ska ha meningvara en annan
skrivinlärning. Man ska skriva förän skapa, fasthålla ochatt

tydliggöra innehåll för sig själv eller för någon Så skaannan.
det ända från början. formellaDen träningen kan finnasvara
med, den måste underordnad det skrivande skermen vara som
för innehållets /.../skull.

det tredje måsteFör skribenten tillfälle automatiseraatt
det skriftliga hantverket: det motoriska skrivandet, stavningen,
interpunktionen Vi måste hålla i minnet skrivandetetc. att är en
mentalt mycket där hjärnan arbetar helasammansatt ti-process,
den på flera plan samtidigt /.../

lärandeOm

Olika perspektiv

Förskola och skola har utvecklats utifrån olika samhällsbehov
och utifrån olika på barns lärandesätt ochatt utveckling.se
Där förskolan har hafi den goda modern och vardagshän-

Teleman 1991 vår kurs
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skolanharutgångspunkt,närmiljönochhemmetidelser som
kulturarvförmedla ettuppdrag nor-samhällets atthaft -

till eleverna.kunskapochspråk,traditioner,värden, -mer,
utveck-biologiskanaturligadenfokuseratharFörskolan

siglärbamuppfattningen attutifrånmöjligheterlingens
fokuseratharSkolankrafi.inneboendeochspontant egenav

tidigaremänsklighetensochsamhällets vun-överförandet av
pedago-deharförskolangeneration. Itill nästakunskaperna

förförutsättningarskapahandlat attsträvandenagiska om
handlatharskolanidetmedanmognad, omoch merlärande

in-förmedlaförmetoder, attundervisningsmodeller,hittaatt
eleverna.tillformation

påutvecklingsspykologiskhaft synharFörskolan meren
inlärningspsykolo-människansfokuseratskolanmedanbarn

utgångspunkterpedagogiskabådaDessamöjlighetergiska
verksam-praktiskai denuttryckkonkretaolikasigtagithar

bådalegitimeratforskningfunnitshardetoch somheten,
riktningarna.

hari dagskola änförskolasåvälipraktiken somTrots att
utvecklingpåolikatraditioners sätt attsinafrån sedragstarka
intentionerbåde statenskonstatera attkanlärande,och man

införstårSverigebetydligt.ändrats enforskningsfrontenoch
di-Iskolstarten.för barnen runtverksamheterintegration av
tillförslagmedarbetat ettkommittédentillrektiven som

ochbarnförverksamhet"pedagogisk ung-förmåldokument
ochförskolanstraditioner,tvåår att6-16 poängterasdom

Dettaskolstarten.med barnen runti arbetetmötsskolans, nu
skadetmeningeni den atthoppfullt,och nupositivtsomses

defrånbästadetdärpedagogiknågotutvecklas nytt nyen-
verksam-annorlundaiskaverksamheterna utmynnabåda en

het.
ingalundanya ut-dettadock konstatera attkanMan

grund-ochförskollärarebara attvecklas spontant genom
utvärderingipåvisarHaugtillsammans.arbetar enskollärare
i Norge,pågått attförsöksverksamhet,omfattande somenav

1995Tagutzi"3 LentzDahlberg
1965SkinnerIllg 1961Gesell‘ exempelvisSe
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förskollärareäven och grundskollärare arbetar iom samma
klassrum så fortsätter och det de tidigare gjort.göraattvar en

Davidsson"5 följer utvecklingsarbete integrationmedettsom
förskola, fritidsverksamhet och skola, visar ocksåav att var

ioch arbetar vidare efter sina traditioner:stort sett läsa,en att
skriva och räkna lärarens domän, medan inomtemanses som
områden social omvärld och skapandenatur, överlämnassom
till förskollärare och fiitidspedagoger. några6 I fall lyckas
pedagogerna och lärarna dock utveckla något De harnytt.
tillsammans utvecklat arbeta både tillsättett att tarsom vara

tidigareallas erfarenheter och innefattar något ingen demav
tidigare gjort.

perspektivNytt

olika forskningsområdenInom har under det decenni-senaste
på lärandesätt lika användbartet ett nytt att i för-ärse som

skolan i skolan utvecklats. Undervisning och lärandesom ses
inte aktiviteterlängre med tydliga och entydiga orsaks-som
samband. harMan blivit medveten ävenatt vetom om man
vad ochbarn undervisats så inte vad de lärtvetunga om man
sig. stället viI lärande form "kulturellt de-ser nu som en av
lande föreställningar världen. handlarDet i dag alltsåav om

barnvarken och ska för lära sigatt någotattom unga mogna
specifikt eller leta efter goda undervisningsmetoder förattom

förmedla specifika färdigheter, vetande och språk.att
Olson och Bruner beskriver lärande och undervisande i

relation till det de kallar för folkpsykologi människorssom
vardagsföreställningar intellektet och folkpedagogikom
människors vardagsföreställningar lärande. Vi tänkerom
och handlar med utgångspunkt i våra vardagsföreställningar.

äldreEtt syskon, förälder eller utbildad pedagog försö-en en
ker alla hjälpa barn lära sig, de det utifrånatt sinagörmen
olika vardagsforestiil1ningar bamets förmåga ochom om

5 1996Haug
"6 Davidsson 1996
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sig uppgif-går till. deras olikalärande Dvs.hur sätt taatt an
i sin påverkarjörgivettaganden.deras Dettaspeglar turten

sitt lärande utvecklas ochföreställningarhur barnets egetom
själva lärandet.därmed

sinai förgivettagnaleverlärare barn ochSåväl ungasom
Undervisningoch lärande.mänsklig förmågaantaganden om

föreställningar den läran-andra ord i lärarensmedbottnar om
alltidgång lärandetPåintellektuella fönnåga. ärdes samma

föreställ-erfarenheter ochtidigarelärandesdenberoende av
lärande.kunskap ochningar om

uppfattning denlärarensförhåller sig sådetOm att omnu
han eller hon under-koppling tilldirektharlärande sätteten

förläraremåste det förstasåpå,visar mot att utrustasteget
möjliga förståel-tillgång till bästademuppgiftsin attvara ge

själva ochinsikt i vad detänkandeför barns tror tarsamtse
också utvecklamåstetankefönnåga.barns Degivetför om

föreställningar på-ochantagandendessahurmedvenhet om
alltså inteviktigaundervisning. Detkonkreta ärderasverkar

måstesjälva kan och Deeller lärarepedagogervad vet.bara
förstå ochför barnsarbetasig på hur kanbegripa deockså att

och på detoch detanvändatänkande,ungdomars utmanaeget
igång läroprocesser.fåsättet

forskning bådevi påståSammanfattningsvis vågar att om
vid såvälviktundervisning i dag läggerochlärande stor

lärare, barn ochtänkande. Huroch läraresbarns ungassom
iverksamhetenförkonsekvenserfår avgörandetänkerunga

skola.ochförskola

lärasamtala förochSkriva att

skildrasklassrummetjlerstämmigaDysthes bok DetOlgaI
föl-gyrrmasienivå. Bl.påamerikanska klasseriarbetet tre a.

dialo-skapamedhistorielärares arbeteDysthe ettjer atten
lärarensklassrum därdvs.klassrum, röst ärgiskt ett en av

7 1996BrunetOlsson
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många där eleverna lärröster, varandra och skriver ochav
samtalar mycket för läraatt

Verksamheten bär tydliga drag det förhållningssätt till lä-av
rande vi just beskrivit. Dysthe sammanfattar det isom en
bild: denLäraren konstruerar ställningarnaär kring detsom
förståelsebygge hon vill involvera elevema

mål historieämnetLärarens skaär betydelseatt for ele-
liv, dem historia. Ett redskap för detta är attvernas egna ge en

fåde ska uppleva sig duktiga elever, få akademisksom
självtillit hon kallar det, och eleverna får därför skrivasom

ofia.mycket och Elevema går i innercityklass i iBaywateren
Kalifornien. innebärDet andel etniska minoriteter,storen

kriminalitetarbetslöshet och och för skolans del låg status,
disciplinproblem och hög frånvaro.stora

sigLäraren, in på två pedagogiskt svårhanterligager om-
råden och de hänger ihop. Hon arbetar framför allt med att-
få skrivandet och interaktionen samtalet i klassrummet att- -
fungera. berättarHon två elever i klassen, Angela,om som
inte talar alls i klassrummet, och José, varken talar ellersom
skriver.

mexikanskAngela flicka. Hon blygär ochär Hontyst.en
honskolkar hon måste ordet inär klassrummet.tror att ta

skriver däremotHon och mycket intresseradgärna lära-är av
kommentarer till det hon skriver. Hon tycker mycketrens om

läsa det kamraterna skriver glad skrivandealltatt är attmen
offentliggörs i klassrummet länge får förbli anonymt.som

får sakteligaAngela mod till orda det skeratt ta genom-
dagligt skrivande och det tid.tar

mexikan-amerikanJosé och talarär spanska hemma.man
beundrar sin far,Han aldrig gått i skolan klarat sigsom men

ibra USA, och hans intresse baseball och bilar.är Hanstora
arbetar halvtid eñer skolan. Familjen villän han "skaattmer

sigkomma upp och José vill familjen ska bli stoltatt över
honom. aldrigHan ordet i klassrummet och han skrivertar
mycket lite. Om han skriver skriver han bänkkamratens.av

"3 Dysthe 1996
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skriftligt,muntligt ochtill orda,småningomsåJosé tar men
tid.detdröj ochdet tarer

skrivupp-delärarenupptäckergångarbetetsUnder att om
sida, ochhennesmenade frånallvarligtintehongifter ärger

skriver, dådet elevernapåochintehon svararreagerarom
deträckerlärareallakraft. Somingenskrivandet vet,utgör

eller låtaisamtalaeleverna attmedinte attsättaatt grupper
få igång läroprocesser.skriva fördem att

hur lärarenhandlardetförståttsig hatyckerDysthe att om
detbyggnadsställningamakonstruerar runthonhurstöttar,
blirdetuttryckasocksåkan attDettabyggas.ska somsom

kontroll ochbegreppdiskuteralärarnaviktigt för att som
förväntningar på ele-ha högamåstestyrning. Läraren även

vema.
utvecklaocksåmåste stränginte.räcker HondetMen en

arbetet skavadnivåerallaalla påarbetsplan stöttarsom -
Praktisktanvända och hur.skaredskapvilkahandla manom,

strukturstarkblandningsigdetkan yttra ex.avsom en
ochsamtal, högtföljt stort utrymmekortskrivande tempoav

infall.elevernasför
allasäktaDysthe, påLärandet bygger, säger engagemang,

ochDeltagandeförväntningar.och högadeltagande engage-
via skri-gradi högföljerDysthei de arbetenutvecklasmang

samtal.vande och
plattfonn förteoretiskalärarenskankortfattatMycket

här:beskrivas såklassrumsarbetet
det förstade förkraft isinsamtal harochSkrivande att ger

kogni-alltframfördärmedochtänkareeleverna status som
ielevtexteranvändaAttskolsammanhang.självtillit itiv

dialogensandradetinnebär församtaloch attdiskussioner
interäckertill eleverna. Detläraren attfrånflyttascentrum

kunskap skaochförståelsehörda.blir För attrösterna nyny
olikaochställningstaganden synsättolikamåsteskapas

flerstäm-tredje ökardetvarandra.med Föri dialogkomma
det fjär-till tals. Förkommerflermigheten rösterattgenom

förbindel-ochsammanhangtematiskaförstärksslutligen,de,
och detmuntlighetskriftlighet ochmellansamspeletavser

tidochsociala. Dettamed detindividuella vävs samman --
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eleverna plats på möjlighet och bli seddaattger scenen, synas
möjlighet hjälpoch med kommandot sittatt ta över eget— -

tänkande.
skriverEleverna logg eñer varje lektion dvs. reflexioner
kringtankar frågor Vadoch viktigast för dig isom var

dag, Lärde du dig något nytt
loggen får de fundera lektionsinnehållet.I Exemplenöver

utdrag Angelas ochnedan Josés loggar de arbetarär närur
frågan medborgerliga rättigheter.med om

Angelas logg
lärde mig något i dag, kvinnorJag inte hade någranytt t.ex. att

förr. visste derättigheter Jag inte hade så många, deatt attmen
hade några alls lärde ocksåinte Jag mig den ochatt arrogans

hade pånedlåtenhet 1840-talet fortfarande finns påmänsom
till med1990-talet och här i klassrummet.

Josés logg
Josés kommentareranteckningar från läs-Josés egna
Verkligen bra ändring,ningen; nu
blev fria.slavarna kundeDetÄndring författningen: sluti
sydstatema någotinte sägagaveriet om
eftersom det faktiskt stod itillägget till författ-fjärdeDet

glad fdigrundlagen Jag är attalla födda i USAningen: är
den ändringen SJOTÖCS,fåramerikanska medborgare.

den skulle och miljo-jagutan
fötts landetandra iner som

amerikanskainte räknas som
medborgare.

idéeroch eleverna påtankar det här för fram i sinaDe sättet
används och diskuterasloggar ständigt. Läraren sammanstäl-

kringler elevernas tankar viss fråga låter blioch demt.ex. en
för diskussioner.utgångspunkt På det får eleverallasättetnya

möjlighet sina hörda ellerdegöra rösteratt även ärom ovana
för sig irädda klassrumsoffentligheten.att yttra
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självtillit sakta dialogen iAngela erövrar växerDen ur
och hon fått träda i klassoffent-med lärarenloggen att utur

innan självhon och ordet.ligheten anonymt tog steget ut tog
sig for första gången i klassrummet, detSedan hon yttrat tar

det igen. kort därefterinnan hon Menmånader gör represen-
i offentlig debatt.hon klassenterar en

skrivaregenombrott och lärandeJosés som som person- -
vilkahalvår, han skulle fundera föränd-efterkom när överett

skrivande. wittingi sitt I changesågringar han eget see a
förändringcoping, skriver Jagstoped han.because I enser

skriva av. det fem månadersslutat Menjag hareftersom tar
börjar tänka med hjälp loggbo-innan hanloggskrivande av

skriver:ken. Läraren

tillskrev den koppladgången hanförstaDen text, varen egen
ñck fråganupplevelser. Eleverna de själva någonhans omegna

frihet,de förlorat sin och José svarade:upplevthadegång att
frihet viktigare ha jobb. Jagdå jagJa, är än att vetettatttror

november 1990.inte. 7

småningom redskap kommandotfår såJoséochAngela att ta
tid.lärande, detsitt taröver eget men

bildarden kunskapssynavsnitt formulerarI nästa som
detskrivkommitténs arbete, dvs.för ochutgångspunkten Läs-

undervisandelärande, och läs- ochi vilketperspektiv ser
skrivsvårigheter.

och världen människanvärldenMänniskan iz

människan och hennesintern relation mellanKunskap är en
och sinfrån skolans läroplan harCitatet kommervärld".

beteendevetenskaplig pedagogisk forsk-ochi moderngrund
holistiskt perspektiv finns kunskap varkenUtifrånning. ett

i människans medvetande.i sig eller enbarti världenenbart
tänka, erfara förstå världen.handlar ochKunskap attom

framträderockså något för någon. Ny kun-hurKunskap är

9 Booth 19971992, MartonMatton
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förståskap eller något framträda påär sättatt ett nytt att se
sätt.ett nytt
föreställning hur världen beskaffad,Den dennaärom som

vilar ickedualistiskkunskapssyn på, och kunskap därförär att
inte varken subjektiv eller objektiv. kanDet be-är snarare

subjektetskrivas och objektet ingår i intern rela-attsom en
varandra.tion med När bam och införlivar blirvärldenunga

del dem. i relationen individenvärlden Det mellanäraven
omvärldhennes kunskapen form. Kunskap bil-och tarsom

konstitueras, alltså med utgångspunkt i erfarenheterdas, de

sig,med också vilketbär det påsättmen genom manman
ska lära sig. vi införlivatuppfattar det När väl någotman som

uppfattar vi givet.det Sättet uppfatta, erfarakunskap attsom
blirförstå något alltså förgivettaget konsti-och det välnär är

människansi medvetande. Kunskap blir då bådetuerat per-
kollektiv, det villsonlig och dels uppfattad densäga av en-

individen och dels enskilde indivi-överordnad denskilde
den."°

individuell. betyder varjeDet bam ochKunskap är att
människa har unika och specifika erfarenheter,varje ung som

grund förligger till hur hon eller han uppfattar och för-alltid

Samtidigt ingårnågotm barns erfarande och kunskapan-står
kontexlalltid i socialt sammanhang: kunskap alltsåde ärett

och erfar något sker det alltid ituell. barnNär ettunga sam-
samtidigt socialt,både intellektuelltmanhang ochärsom

emotionellt.

skriñspråketförsta med har i de flesta fallBarns möte ut-
utanför förskolan isig och skolan. kan dessa tidigaspelat De

ha utvecklat känslomässig lust intellektuelloch nyfi-möten
inför den skriftspråkligakenhet världen. kan givetvisDe ock-

ringanegativa eller erfarenheter skrivnaså ha det ordet.av
skriñspråkliga erfarenheter olikaBarns de kom-närutser

till förskolan och skolan. betyderDet de redan frånattmer
vilkenbörjan har olika tankar betydelse skriftspråkligaom

föraktiviteter har eller kan fâ dem. Många barn redan frånär

12° 1994Marton
Z Doverborg Pramling, 1995
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positiva till läsandeintresserade, nyfikna och och skri-början
eller tilllikgiltiga och med negativtandramedanvande är

inställda.

något, allt tänkande tänkandelärandelärandeAllt ärär om
0rd alltid innehållfinns med andra i kun-Detnågot. ettom

någotInnehållet barn och skaskapsutvecklingen. är unga
något bliinnebörd han/hon ska med-mening ellerskapa en

utvecklar bam och förståel-skriñspråkandetIveten ungaom.
förstår exempelvisspråket. De vadaspektermångaför avse

kommunikativasig förståde lärsymbol fir, textensatten
lingvistisk medvetenhet.utvecklar Detdeochfunktion en

fallet kunskapsig i det härde ska lärainnehåll omsom -
kollektivt, dvs. det kunskapnaturligtvis ärspråket är en—

i samhället ochmånga inom kulturenbesitts somavsom
medier Självfallet måste barn ochi böcker,lagradfinns osv.

denna kunskap.delaktigabli avunga
levaoch ochbarnutvecklardettaAllt attunga genom

medvetet kunnaViktenmed andra.tillsammansspråka attav
har gälltdiskuterats. Detförståelse hardennauttrycka ex.

eller förtala redogörabehöver kunnamänniska omenom
regler för kunnagrammatiskaellerstavningsregler att stava

meningar.bildaeller
svenska det han kallarskriver i LäraTelemanUlf om

nivåer:Språkkunskapens tre

språkanvändning: till alldelesSpråkutveckling sker via övervä-
och lyssna,språket, tala skriva ochdelen lär vigande attattoss

och läsa. vilkenskriva Fråganlyssna,tala, ärläsa, att nugenom
spela dennakan i process Dettaspråketkunskapenroll ärom
för försvenskläraren.fråga minst Ansvaretinteintressanten

lärare. /.../åvilar allaspråkanvändningen ämnens
samspelet mellan förmåganliteviTyvärr atträttvet an-om

och förmågan talaspråketdvs. kunnaspråkvända attatt om

m 1996Kress
m Olsson 1985Dahlgren
3‘ 1984Lundberg
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och tänka språket och språkbruket språkkunskapen,över
mspråkläran

.

Teleman ställer alltså frågan metakognitionens roll förom
språkutvecklingen, dvs. vilken roll kunskap språket kanom
spela för vår fönnåga samtala, läsa och skriva.att

Kunskap språket i de flesta avseenden omedveten.är Deom
flesta femåringar tillkan skiljaexempel på och preteri-presens

för nutiddvs. och förfluten tid de samtalar.tum, tempus när-
sigde lärt läsa och skriva kanNär de det i skrift också. Mengöra

de flesta barn och inte ikan 0rd beskriva vad det deärvuxna- —
kan de kan vad det skiljer mormor härnär avgöra är ärsom
från mormor här.var

gäller det kallar fonologisk medvetenhet.Detsamma När
i iGunnel exempel i kapitel skriver4 gätte i ställetett texten

för jätte visar hon hon medveten hur låter.ordet Honäratt om
visar också hon svenskan ofta skriver ljudet j medatt vet att

ibokstaven gärna och "gäst. metakognitivaHennesg som-
förmåga gäller alltså här ljud-bokstavssystemet. kan detHon här

sig hon kan uttrycka det eller hon fel visarNär hongörvare-
bl.a. sin fonologiska medvetenhet.

målFörståelse som

och erfarande inte någotBams skilt frånär ärungas som an-
kunskap helhet förståelse. Förståelsenutgörutannan en -

innefattar både fakta och färdigheter Alla aspekterna är
viktiga i kunskapsbyggandet, det förståelse i någonärmen
form, utgångspunkten och grunden för de andrautgörsom
formerna kunskap, samtidigt dessa kan integre-av som vara

irade denna.

viktig förfaktor barns förståelsearbeteEn variation. Omär
litet barn skulle konsekvent på exakt vidmötasett sättsamma

varje tillfälle inträffar,något inte barnet något utrymmeges

m Teleman 1991
m SOU 1992:94
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varierandesjälvftänka Detmöjlighet äreller att er-genom
exempel:förståelse. Ettskapavi lärfarenheter attosssom

eftersom bådesjungagammal och älskartvå år attVilgot är
erfa-honom mångadaghemspersonalenochföräldrar getthans

frågar honmed Vilgotåker bilfarmordetta. Närrenheter omav
frågar vad de skaalltid. Farmorvill hanDetsjunga.skade

Olle iskade sjungaföreslåroch Vilgot t.ex. attsjunga omom,
dvs. sånger"kycklingen",ochspindelnskogen", somomom

kan.bäggede
och"bilen°de ska sjungaVilgotföreslårPlötsligt att omom

hittar på in-saker.olika Hanhel radochnyckelpigan enom
har nå-han inteerfarenhetsvärld,från sin atttrotsnehåll egen

nyckelpibilar ocherfarenhet sångertidigare omavgon

harsjungandet hanJo,siglärtVilgot hardådetVad är av
förståtthandärmed harochsånger attvariationsiglärt aven

Vilgotbetydermöjligt. Dettaallt attsjungakan omomman
inte förståttliv så hade hani sittsångendahade hörtbara en
precis vadhandlakansångerdvs.sånger,med attidén om

förståelse.VilgotsföravgörandeVariationen ärhelst.som
människor ikvar hosoftast stör-kunskapFörstådd stannar

minneskunskapfkunskapmemoriseradomfattning änre -
Förståelsesjälvklart.visochpåsig såförhåller sättärdetAtt

minneskunskaperglömska sättförinteutsätts somsamma
vi betraktarvilketperspektivdetförståelse äreftersom ur

omvärlden.
kvali-påomvärldeninågotuppfattasig ettläraAtt är att

pånågotbli medveten ett nyttannorlundatativt sätt, att om
i rikt-strävandenmålmedvetnapedagogensbehövsHärsätt.

förståelse för.utvecklaskaochdet barnning mot enunga
pedagogervisa hurvi försökavillexempelnedanståendeI

uppmärksam-rikta derasbarnenstödjer attoch lärare genom
ikärnanuppfattarpedagogema/lärarnadethet sommot som

skolrniljön,gäller detexempleti det härförståelsearbetet. Just
lärande.sittinflytandeoch elevernas över egetskriftspråket

barnenintresserarinnehåll,medarbetavillLärarlaget ett som

27 1990Valsiner
Säljö 1982Säljö 1977,m Svensson,Dahlgren,Matton,
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och självade betraktar viktigt. villDe samtidigtsom som
förutsättningarskapa för barnens skriftspråksutveckling. Här
det riktagäller barnens uppmärksamhet innehålletatt imot en

för utveckla kunskaper människor ochtext att nya om om
skriñspråkliga principer

Trettiofyra barn i den åldersintegrerade 6-7-årsgruppen ar-
tillsammansbetar med två lågstadielärare, förskollärareen

barnskötareoch under hösterminen med lära känna sinatten
miljö skolan. dramatiserar,De undersöker, målar, skri-nya -

och studiebesök. En lärarna berättargör förtexterver av oss
arbetet. Som förstöd minnet hon hjälp lärarlagetstarom av

dagboksanteckningarf

Ganska upptäckte vi barnen inte alls upplevdesnart delak-att
tighet planeringen,i också de hade mycket lite förståel-attmen

för hur andra tänker och känner. kommaFör detattse senare
valde vi läsa "Ola och Oscar, bok Hans Peterson.att Denen av
handlar skolsituation där pojken Oscar skriver SKOLANom en
ÄR BOTTEN på nymålad i korridoren. När läraren,väggen
Calle Svensson, dyker räcker Oscar snabbt sinöverupp
tuschpenna till sin kamrat José, förstårinte vad hållersom som

hända.på Deras klasskamrat Ola blir vittne till händelsenatt
och kommer i samvetsnöd: Ska han berätta vad han eller ejsett
Boken möjlighet diskutera händelse frånatt änger etten mer
perspektiv och hur olika kan uppleva och tänkaman om samma
sitation.

läste vi boken högtFörst för barnen. Vi stannade ganska ofta
och dramatiserade olika episoder. handladeDessa oftaupp om

vad barnen trodde skulle hända i boken och hur olika kon-om
flikter, dyker i skulle kunna lösas.texten,som upp

Efter läsningen diskuterade vi egentligen berättadevem som
bokens historia för Vi kunde tillsammans med barnenoss. enas

det Olas berättelse hadevi läst.attom var
frågadeVi barnen de trodde historien skulle bli lika-attom

dan Oscar eller någon i Olas och Oscars klass hadeom annan
berättat den. Nej, det trodde de inte. Vi föreslog då vi skulleatt
försöka berätta historien utifrån någon perspektiv änannans
Olas.

‘Z’ läraren någonNär citerar lärarlagets dagböcker visar vi detur av genom
kursivera.att
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bildade femoch viutgå ifrånväljafickBarnen attpersonen
episod bo-ivissskrivaskulleVarje enomsengruppgrupper.

fåskulleperspektiv. Vide fiktivanågonken personernasavur
ochbokCalle Svenssonsbok, lärarenJosésböcker:fem nya

bok.ville skriva Oscarstvåbok;klasskamrats grupperen

böcker,med sinaolikapåarbetade sättVarje mensengrupp
tillsam-arbetade devarjegjorde bilder. Iochalla skrev grupp

bok; någraskulle ingå idefram texter gruppenssommans
arbetadeandrabildskapande. I ettstartade i gruppergrupper

vibilden.till Härmed möterbild ochmed textbarn annatetten
Calle Svensson-gruppen:

håller påtillsammans. RonnyarbetarochJohan RonnyKlas,
rek-hosoch OscarCalle Svensson ärbild närgöraatt omen

igång. Johan,kommasvårtharskriva,Klas ska atttorn. men
självalldeleslyckasdå till. Hanhjälperelev,är svagensom

hade kommitKlas,SLO inteDOMT AT"DETskriva som
och skriver "Det ärredigerarskriva,medigång textenatt nu

skrivandemedigångKlas sittrektorn Nuslåss, ärdumt att sa
nöjdhonom,Johan, inspirerat ut.och sersom

innehållet. Viskriverelevernade äriviktigasteallra texterDet
ställer frå-samtalspartner. Vimed ifinnslärare grupperna som

reflektera.vill få barnenoch attgor
på denfårhanCalle Svensson sig närkännerHurLäraren." syn

väggenmålade

magenpåpekardärledsenblir inneEleven: Han men arg
utanpå skinnet.

rekonstruk-samtalet medOscar-gruppen" startardenI enena
ritarberättelsen. Barnenhänt iegentligenvadtion ensomav

före-hur deutifrånbilderskapasedanbörjarochtankestruktur
åter-Gruppensituationema.upplevtkan haOscarställer sig att

läsafrökenoch berbokenursprungligadenofta tillvänder upp
de vill återge.situationerde

olikapåarbetetsig sätt,griperolikaDe menangrupperna
samarbeta gruppgrän-de överblirarbetarde atthur tvungnaän

storbok medslutresultatet,tillframsigoch diskutera enserna
bilder.ochtext
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Arbetet i pågår under flera veckor. Igrupperna processen
ingår naturligtvis del formellt språkligt förarbetestor gö-atten

boken läslig för andra. ochLäs- skrivkunniga samarbetarra
med nybörjare.

ska skrivaEva Oscar. Då plötsligt harAnna: -Du glömtsäger
Oscar kollarDe bokeni läst hur Oscari vi stavas.c

språkligaDet arbetet pågår många olika och på olikasätt
nivåer: innehållsliga, språkliga formella.och I arbetet prövar
elevema grammatiska möjligheter:

fickConny tänka han påkom hur han skulleinnan frågaett tag
för hjälp med hitta imperfektformen "hålla Senatt att av sa
han:

Om hållerConny: med något förjag länge vad heterom sen,
det då

Ibland arbetar barnen på tekniska plan.rent

har lämnat datorn förNisse hämta kladdpapper. Jag frå-att ett
honom vad han ska Han hur hargöra. visar mig meninggar en

för långt"hoppat" på skärmen. tänkerNu han skrivaner av
på sudda den påmeningen skärmen och skri-ett utpapper, sen

den på den plats på skärmen där den skava om vara.

honom då datorns fantastiskaJag möjlighetvisar inatt spara
på arbete. Han mycket imponerad.är

del barn bildernaFör deras första och viktigaste uttrycks-ären
medel. jobbar längeDe med få dem precis de vill.att som
Ibland det fárgnyansemade ska fram.är rätta som

Här har verkligenPeter: fått glasfärgjag itag

målar alla fönster påPeter skolhuset han målarHanritat. nog-
färgmed han själv lyckats blanda.grant en

Efter hand bilder blir färdiga, samlas densom en grupps gmp-
och hur kan beskriva situationen språkligtpratarpen om man

också. försökerSen barnvarje skriva liten text.en
dagsDet skriva till Peters bild. Conny och hjäl-är Matsatt text

till. Conny den står för skrivandet, förär Peter kreati-per som
och Mats hjälper till med både och.viteten

4-170935
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föreslår." "Undrar vad de så här dagsPeter tän-gör ute-
Calleker Svensson

stå, samtidigt hanSå ska det Peter,säger som snor-
till datorn händerna och håller på krypa halv-dammtrasan i att

under bordet.invägs

såskriver det "Ondra vad de härPeterConny gör utesagt:
daks. "

frågar han och upply-Fröken, hur "tänker", jagstavas sen-
det.honom omser

färdiga skrivs de på datorn.alla inNär ärtexterna

arbete där hanska fortsättavid datorn. HanAxel sittsitter
oskar går til rekgår. har skrivit: "slutade Han "näri upp

svårtnaturligtvisDetläser igenom sin avgöraHan är atttext.
faktiskt läser eller hanhan minns sin text.mest egenomom

färdigskrivet,allt korrekt, rektornläser inte ärHan t.0.m. att
"bara"på han faktiskttyder minns.vilket ju inteatt

Vad kommer sen Hurfrågar han mycket:han skriverMedan -
Osv.utser

skriverfrågar han. Senskrivahan "tar". va",skaNu -
han

ochfrågar han Och skriver n n"Mellanrum va asensen. ,
bra, bar-hör lite förockså skriva "h "före Detillvill sist

nen
det.han beromkring hjälper honom närKamrater runt om

vidare tillsam-de skriverbredvid honom ochMattias sigsätter

mans.

från detlitet utkast utgårbarn har skrivitvarjeNär ett gruppen
till deutifrån det. Fröken skriveroch diskuterarskrivna grupper

förbarnen stårhjälp, det hela tidenbehöver är sommensom
och diskuterar vidare in-läsberättar sin sidainnehållet. De om

tycker de villebilder dehänder denehållet. Det närgöratt nya
allt datorn.skriver påBarnenberätta utsenmer.

arbete:Calle pågårandra Svensson-gruppendenI ett annat
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tvåhar ochBarnen tvâ skrivit bild. Vivarje sättertext om oss
och diskuterar vad deras bok ska innehålla. Alla är överens om

harNisse den ska skrivasi jag-form. Alltsårätt ändrariatt att
överallt där någon skrivit Callevi Svensson.

för lite vadDet händer hos rektorn, pojkeär sägerom som en-
skrivit till den bilden.inte justsom

skrivitPojkarna håller med det blir ändåintetextensom men
del tilllägg:en

Rektorn kan väl gång Oscar påsäga nästa ritar väggenatt-
han undan, föreslår någon.slipper inte

håller med.Alla

det skrev någon något,Hur undrarnär säger jagvar nu man-
fröken.

börjar med kommer Conny ihåg.Man minus,ett-

försöker dem skriva lite hurJag läraren Calleatt mer om
klass.tänker Olle har skrivit lite det på första sidan.sinom om

tycker bara ska skriva de barnBarnen kanatt man om som man
på bilderna. påpekarJag det ofta barnenär tvärtom,attse men
mycket bestämda. Bilden vilka barn Calle tänkte på,visarär

de.menar

fler barn hans tankarDet och därför kaninte i det ståär inte-
fler, Lena. Ingensäger säger emot.om

sidornaDe lite vad det form.gäller Allaövriga justeras i grup-
sidorna försökeröverens Jagär är suveräna.attompen annars

förlite till kan fortfarande möjligheter,jag inser attse men
tyckerbarnen det räckeratt nu.

Till ska allasist böcker redovisas, dvs. läsas igruppemas upp
förberedelserTrots blir uppläsningenstorgruppen. nervösen

flestahistoria, de barn förläser och för fort.gör Detatt tystsom
kamraterna missar innehållet flerapå ställen. Allagör att är

försöka läsa i smågrupper i stället, etterochöverens attom upp
får kamraternalite träning höra alla de fantastiskamer sen

böckerna. När vi hört allas böcker har faktiskt fåttvi olikasex
perspektiv på den berättelse först bara Olas.som var
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Pedagogiska principer

ibli delaktigskriftspråkliga världenin i densigAtt är attta
måste den-kollektiva kunskap. Var ochsamhällets göraen

erfarenhetsvärld. exempletutifrån sin I ovan seregenresana
innehâllsfrågorsig bådefår möjlighetvi barnen ägnaattatt

sig.precis där själva befinnerspråkets form defrågoroch om
på så oupphör-tillsammans och kommerdetfår sättDe göra

innehållbådeoch lärarnamed kamraternadialogligen i om—
form.och

uppgifii exemplet sinoch pedagogernaLärarna somser
riktar medvetetför detta arbete ochförutsättningarskapaatt

de uppfattar barnenuppmärksamhet det ärbarnens attmot
iskriñspråketinnehålletgäller ochbåde vadförstå,väg att

berättelsen.
uppmärksamhet riktasmedvetet barnens attVi hur motser

skaväljer hur defattar beslut ochsjälvabarnendet är som
också hurvidare. märkerska Mendeoch hurarbeta

vidareavstå från barnenlärarenfördetsvårt attattär pressa
de bar-valmöjligheter andrasigtycker göra änhon attnär se

tid fast-iexemplet hejdar sig lärarenIfaktiskt själva gör.nen
Calleskriva lite hurmöjlighetenhon attän mer omser

principenföljaförsökersin klass. HontänkerSvensson om
påochlustoch bygga på barnenslekfulltskaarbetetatt vara

initiativ inte hennes.deras -
slcriñspråkethittarlärarnaockså hur göravägarVi attser

möjlig-utnyttjarvi barnenOchskolvardagen.isynligt attser
heterna.

bar-metakognitivt dvs.arbete,mycketbedrivs ocksåDet
ibådeför vidareskriftspråket kommasamtalar attomnen —

arbetari sitt bildskapande.och Deskrivandesittläsande,sitt
innehåll.form ochbådemed

0

krävsdelaktigt i kollektiva kunskaperbliskabarnFör att ett
personliga kun-hans eller hennesmellanharmoniseringen

Harmonise-kollektiva kunskapen.övergripandedenochskap
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ringen, dvs. sammanlänkningen det kollektiva och det in-av
dividuella, kräver kommunikation. Genereringen kun-av ny
skap kan personlig och individuell,sägas tänkande,vara men
kommunikation och samspel nödvändigt förär utveck-att en
ling ska ske. skerDetta med ljud ochmöten texter,genom
bilder också mänskliga i lek eller dialog.mötenmen genom

i mellan elevensDet erfarenhetsvärldär mötet och omvärl-
inte minstden, och bam och får verbaliseraattgenom unga

sinaoch uttrycka tankar, utveckling sker. Dettasom en menar
Oscar-"Ola och exemplet visar.att

0

exempel, hämtatI från fdrskolegrupp"°,nästa fårsom en
i formbarnen lekens uttrycka sina personliga erfarenheter och

verbaliseraoch dem itankar med kamrater ochmöten peda-
blirverksamheten skriftspråketI synligt i barnens le-goger.

naturligoch del verksamheten.kar aven

ochvecka skriver ritar barnenVarje matsedel tillsammansen
med pedagogen. Den hänger framme och väcker intresse bland

föräldrarbåde barn, och pedagoger. Alla kan läsa den efter-
både bilddet finns och text.som
i slcrivhömanLisa sitter och skriver brev till kokerskanett

tilloch önskar sig pizza lunch. Hon ritar pizza med korv påen
försöker skriva detoch hon ritar. ljudarHon högt

och skriver K. Därefter låter det "rrrrr". bestämmerHon sigett
Sedanför skriva R. hörs ffffff. harNu Lisa skri-att ett svagt

teckningenvit KRF. Hon och springer fram till pedagogen,tar
närheten och frågar:sitter i "Vad står det där" Pedagogensom

på brevet, teckningentittar och Skriver du brev tillsäger:ser
kokerskan och önskar dig mat Kan du läsa vad du har skri-

läser "kkkooorrrvvv"vit. Lisa och frågar "Har skrivitjag alla
bokstéiver har skrivitDu de bokstäver du hör och dusom om
ritar det du skrivit så jag kokerskan kan läsa ditttror attsom
brev." ler glatt och fortsätterLisa med sitt brevskrivande.

° del berättelseExemplet den arbetetär i forskolegrupp vien av om en som
återger helhet kapitel underi sin i 4 rubriken Rum.
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bredvid henne och frågarkommer och sigBjörn sätter vem
brevet till, börjar han ocksåtill. När han hörskriverhon ärvem

brev till kokerskan.skriva ett
bokstav de framvill hur söker sig ibarnenNär veta uten ser
böcker ellerfinns på namnskyltaride uppsatta,texter somsom

väglederBehöver de hjälp pedagogen, någrapåhänger väggen.
och ljudar eller deandra går läser. När sitterkopierar,bam runt

hjälper de varandra och samtalaroch skrivertillsammans om
skrivande.sitt

tillhörande bygglek, affärslek,medpå aktiviteterBilder text;
finns på Alla barnsnickeriskrivhöma, väggen. äretc. uppsatta

fotografi skylt,med och barnenrepresenterade sitt ennamn
de ska och leka.hjälp skylten Närmedmarkerar var varaav

harflyttar de sin namnskylt. Barnenaktivitetbyterbarnen en
och pedagogen får godvad de kan väljabildåskådlig över en

befinner sig och vad debarnenöverblick gör.över var
fokuseras barnens uppmärksam-affärslekenpågåendedenI

olikainköpslistor och på paketskyltar,reklam,påhet text som
kommer med idéer och för-hemifrån.med Barnensigtagitde

af-affären. engageradeförändra De iutforma och ärförslag att
och tillverkar harprismärker Barnenfársleken, pengar.varor

leklocka dit kunder. intensivreklamskyltar for Entillverkat att
föreslår Kalle skrivapedagogen skaochaffärenpågår i när att

ihåg det, skrivaJag kommerhan:inköpslista utan attsvararen
det."upp

symbol for "bra miljö-finnerprismärkandet SimonVid en
blir intresseradeFlera barnentvättmedelspaket.påval" ett av

andra paket. fin-likadana symboler på Deeftertittabörjaroch
nyckelhål, svanen ochsymboler;ytterligare trener

för "återvinning" betydervad symbolen"återvinning". Rita vet
finnsnyckelhålef"Jagoch Simon säger att matvet som

miljöval" detvill bli fet". "Bra ing-inteska äräta manomman
svanen nog braBertilförut,har äratttrorsett mensomen

hyllorna utifråninkanske. Defåglar,för sorterar varorna
symbolerna.

fungerar FredrikishockeyturneringbamgruppensI som
matcher blandhar lottatstöd pedagogen. Handrivkraft med av

väggskylt.delta och skrivitskade barn ennamnensom
Efter match for hanoch tidtagare. varjebåde domareFredrik är

barnen "läser". räknarresultatlistoma Depåresultatetin som
diskuterar.ochpoäng
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I dag ska prisutdelningen stapeln, den har förberettsav
under flera dagar. Fredrik har själv föreslagit arrangemanget.
Med allvar vattenkammar hanstort sitt hår, fram listan medtar
pristagamas och lekläser Han har tillverkatnamn namnen.
prismedaljer guld, silver och brons dessutom får pristagarna—~ —
kakor och törstapristagaren får pokal medan pedagogenen
spelar nationalsången piano. Det bryter jubel blandut ett
barn och de pristagarnanär står påtre pallen ochvuxna tonerna
från pianot klingar ut.

I TV, tillverkad papplåda, visar Kalle och Stinaen av en
"Filmen bondgården" för Niklas. Filmen" handlarom ettom
besök barngruppen gjort bondgård. Alla barnen harsom en

teckningritat tillsammans skildrar besöket; bussresan,en som
matsäcksätande, Kalle ramlar, djurskötsel Stina drarsom osv.
filmen igenom TV-rutan och Niklas "läser handlingen. När
filmen slut Stina: Nu detär säger min "läsa".är "Då villtur att
jag sköta filmen", Niklas. Kallesäger sigsätter och publikär
och "Sedan vill jag sköta filmenropar:

Andreas, Emma och Sofie står och "läser lista påen nya
och tappade tänder. Sofie har precis framtand och detappat en
funderar hon ska skrivaöver sitt streck. På kartongarkvar ett
står alla barnens uppräknade med kolumn för tappadenamn en
tänder och för "nya tänder. Barnen brukar bokföra självaen
och hjälps de hitta Sofies ochatt kolumn.rätt Denu namn
räknar strecken for de barnenövriga Hanna har tappat
mest.....1, 2 3 tänder5

, ,
Plötsligt de hur några barn hänger skylt där detser upp en

"SIRKÖSstår AM 10 MINUTER. De går fram till skylten och
försöker tyda meddelandet. Efter stund hämtar Andreasen pe-
dagogen och står det klart for alla "cirkusen"snart börjaratt

finns biljetterDet köpa, barnenstrax. bänkar sigatt och före-
ställningen börjar.

denna beskrivningI har fokus varit barnens möjlighet till
skriñspråkslärande den miljö skapats medgenom ut-som
gångspunkt i deras intressen och erfarenheter.egna

Utvecklande mänskliga i pedagogiskmöten verksamhet
kräver pedagogens vilja, medvetenhet och tönnåga denatt ta
lärandes perspektiv. Hon eller han måste kunna barnmöta
och just där de befinner sig i sin förståelse omvärl-unga av



1997:SOU 108Kapitel 3102

ömsesidigheten så viktigochdialogen utgörEftersomden. en
blir pedagogens rollutvecklingbamets/elevens vä-ifaktor

lärande.för barnetssentlig
förståelse.utveckla barnsalltsåuppgiftPedagogens är att

uppfatta ochkunnamåstehanellerhonbetyderDet att se,
värld och hur deochför barnsframstårnågothurerfara ungas

Förståelseinläming fördjupning,världen.upplever avgynnas
mångfald.ochreflexionproblematisering,tematisering,

0

fåraktivitet ocksåtidså dendet ägnarSjälvklart är att enman
tid.kräverfördjupning Ingvareftersomlärandetförbetydelse

timmar utvecklafemdet attharLundberg tar tusenattsagt
tid.lång Dettimmar är nästanär treläsförmågan. Fem tusen

vi barn ochskatjugo år. Huri attdagenkvart ungaom
utveckla sin läs-påarbetetimmarsmångaså attlägga ner

skri-liksomläsandetgivetvisförutsättning attärning En —
och intresse.lust,medförknippasvandet engagemang—

det brapå,bra görblir ärgörDet gärna manmanman
energisinfrivilligtalla. Det ägnardet vetgärna, manman

någotkan uppammatkoncentration ärantaoch manman
Ärhöna-äggproblematik i detta.finnsför. Detintresseett en

något eller dettid är attägnarintresset gör attdet mansom
utveck-förmågatillbidrarnågottid attägnar ensomman

intresseföderdärmedochlas
läraroll. Lustenaspekternabådaspelar attAntagligen stor
intelekfullhetenfrivilligheten,medintimthänger samman —

i skola ochvi frivillighetskapartvånget. Hurdetmed yttre
andramålbestämtinnehåll änochuppgift ärförskola avvars

vihur fångarlärande Ochdendvs.målennåskadem som -
handlar kun-inte baraskollivet,aspekterde omsomavupp

oftaoch harfärdigheter Bamochövningarskaper, unga
peda-dem. Detkanvad skolan ärsigförklartmycket enge

sådan.skolanutmaninggogisk göraatt

m Vygotsky 19721996,Dysthe
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fjärdeklass tillfrågadesNär vad det vikti-en om som var
för dem i skolan, sammanställde de denna priorite-gaste

ringslista:

detVad viktigaste med skolan Vad vill du med arbe-är

tet

vill bra självförtroendeJag
vill träffa ochkompisarJag vänner

hjälpavill lära mig andra och samarbetaJag att att
kompisarmed mina

vill lära ha bättre tålamodmigJag att
vill lära lyssna andramigJag att
vill det ska spännande ochJag mysigtatt vara

förklaravill berätta och sakerJag prata,
tänka bra tankarvill lära migJag

vill ha roligtJag
vill lära mig bestämmaJag mer
vill lära läsa och skriva bättremigJag
vill lära räkna ochmig andra språkJag att prata

fråganskolbarn får vad de bra på, de sådantNär är uppger
också tycker roligtde och det de uppfattarär tvärtsom om,

tråkigtdåliga på tycker de därförde Man kan kon-äräratt
tidsfaktom knuten till något barns ochärstatera att som ur

perspektiv har mening verksamheten måsteungas en vara~
meningsfull.

0

innebärlärandet fenomenAtt tematisera avgränsatatt ettman
till innehållsligtoch detta dvs.gör ett avgränsartema, man en

fenomen eller företeelsehelhet ett för dettagöraatten mer
synligt och tydligt för bamen/elevema. Tematiserandet inne-

in ibär saker sammanhang, kontext, i af-sättsatt ett en som
i ishockeytumeringenfársleken eller i exemplet från försko-

hjälperlan. barn och skapa innebörd.Detta attunga

m Prarnling, Klerfelt, Williams Graneld 1995
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ikan det skriftspråkligt stimulerande förskole-Man attse
klassrum förekommer mängder skrifter ochrurn/ texterav

iockså används och det formuleras tankar verbalt ochattsom
barnen blir delaktiga och involverade iskrift, dvs. verbalatt

skriñspråklig förvissoverksamhet. ovärderligtoch Detta är
Likvälskriñspråksutveckling. kan det viktigtför barns vara

fram tematisera olika, andra aspekter skrift-lyfta ochatt av
barn och uppmärksamma på detförspråket göraatt unga man

sig inte endast för givet dede ska lära och detvill atttaatt ser
olikaspråk på Vi måsteanvänder sätt.närvuxna ser,

vi vill bli medvetnauppfatta det de skahjälpa barn att om,
veckansförskolläraren skriver och användernär matse-som

i förskolegmppen.del
frågeställningar,innebär intetematiseraAtt avgränsaatt

utifrån olika fenomen eller företeelser"ämnen"utifrån utan
mångdisciplinära, dvs. höra hemma ii sig kan varasom

samtidigt. barnen leker affär det medNärmånga ärämnen
matematik, svenska,både samhäll-ämnesbegreppskolans

de sysslar med.hemkunskapskunskap och

O

också problematiserar, ställerTematiserandet kräver att man
fenomen utifrån olika perspek-ochsig frågor, ifrågasätter ser

exempelvis barn och skapativ. Genom attatt egnaunga
andra barn ochsymboler somstudera andrasoch t.ex. unga

symboler i samhället kan riktaetableradeellerskapat man
symbolernas innebörd och på såmedvetandederas sättmot
symbolernas idé. peda-medvetna Närdemgöra man somom

där bam och ställer sinaför verksamheter,öppnar ungagog
sina förgi-hjälper dem också förändrafrågor, attmanegna

vettaganden.
förståelse reflexion och fun-kunna utvecklaFör äratt ny

själva förståelsennödvändiga faktorer, eftersomderingar
aktiva i sitt tänkande. Självapå barn ochbygger äratt unga

tankar och tänkandet förut-fonnulerandettalandet är enav

PramlingDoverborg 1995
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sättning för förståelse. Därför behöver barn och ofia fåunga
siguttrycka verbalt muntligt och skriftligt ioch samspel— -

andra.med Detta avgörande för deras tankar ska bliär att
förmedvetna de ska förstå något.att-

få barn och reflekteraFör funderaoch krävsatt attunga av
hon/hanpedagogen såväl skapar fångar konkreta situ-att som

de blirationer där engagerade aktiva ioch 0rd och handling.
pojke i årskurs under hela sinEn skolgång aldrigsom

skrivitläst eller mycket och i sjuan hade mycket storasom
skrivsvårigheter,läs- och blev ioerhört engagerad arbeteett

och arbetebarns här hemma ioch världen, förr ochungasom
avslutning påSom arbetet skriver han på sin dator det härnu.

kvinnabrevet till varit i klassen och berättat barnsen som om
i Nicaragua:arbete

Till 19/4Mia

tykte det du berettade rolikt tykte dejag jagatt attom var var
dom bor därsynd har och så hafta det så därvi iom som men

förr itiden. Då gick skolan först jobbadesverje iman sen man
på farfar plokadekvällen hämtade ochpotatis,sent ut vaten

galrade betor, vil baarn anralender ska tile-jag i trivasattmen
medsepel trafar lender.barnjag iär iscouterna man anra

vill bytamerken med dom gladaDom blir närvaranra men man
och bytarmärken.komme Jag har merken från hela värdeni

fatar aldrig vad ala villl oka tilljagman segermen men usa
tráfa kopis Fredrik han åroch han vill14min jagär attsom
ska bo där. brukarJag städar då och dåjag mit när jagrom

villl då får får veko krjaga ina 50jagmen pengar men peng
får på måndan bland fredandom bland fårjag i i jag inet tin

får epå mingord hjälper medhon saktajag jagmen penar av en
rafsaroch rabaten till hon har sänkt till fluktinsnö jag grejor

så dom saker fron barn tenkere på domite i jagtar anra men
bor krigbarn tenk dom skole boba veneda dag dåisom om oss

ochsofluthade fronvi i sverje.

jörgen
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decennierna fåttfråga under de alltmerEn senastesom en
i inlärningsforskningen människorsframträdande roll är me-

förmåga, möjlighet reflek-dvs. lärandesta-kognitiva den att
sitt lärande.sitt tänkande och överöver egetegettera

metakognitiva förmåga spelarochBarns avgö-enungas
deras Verksamheten i förskolan ochroll för läranderande

metakognitiva förmåganutveckla denskolan kan attgenom
lärarenundervisningen metakognitiv, dvs.görs attgenom ger

vända perspektivetförutsättningar och hjälplärandeden att
till hur tänkernågot tänkafrån tänka attatt man omom om

och kan ställasinnebär exempelvis barnnågot. Detta att unga
dåvarför sig läsa ochfrågan, ska lärainför att uppmanasman

naturligtvisläsningens kanñinktion.tänka Menöveratt man
olika tänkaolika barnspå ochockså sättsätt göra attungas

finns tillfällefunktion synlig Dåläsningens för dem. attom
olikapåsynligt för barn och de tänker sätt.göra attunga

O

varia-sig mångfalden, dvs.använda göraAtt att gruppsenav
sig synlig för deska läratänka dettioner sätt att om manav

utvecklandetsig betydelse förvisat ha avgörandelärande, har
teoretiskabarn och hos vuxna. Denförståelse både hosav

pedagogiskafungerar iförklaringen bakom dettaatt sam-
förståelse,perspektiv ellerochkanmanhang attvara vars ens

lärandesituation, förin iträdervilkenmed är tagenman en
olikaolika perspektiv,konfronteras medgivet. När sättman

sittinte längreoch förstå något, kantänka ta egetatt per-man
bör-givet i sitt tänkandeförspektiv närutmanas manman-

tänka.både sitt och andrasreflekterajar sättöver atteget
med variationen tänkaarbetarNär sättgöra attatt avman

får ocksåpedagogiskt arbete med barn ochsynlig i unga
innebärhelhet framträdande roll. Detta attengruppen som

helhet,tillsammans större störrerepresenterar enengruppen
besitter. i sig medvarje enskild individ Gruppenktmskap än

m 1980Brown
35 m.fl. 1995Pramling
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interaktion pågår naturligtvis ocksådär harall den som en
för tillåtandeavgörande betydelse barns lärande. Har ettman

pågår ständigt ochi arbetsgrupp så det samspelklimat etten
kommunikation olika individer. denna kommuni-mellan Ien

inte värderingarutvecklas bara kunskap ocksåkation utan
Är idet positivt och tillåtande klimatattityder.och ett grup-

klimat vill dela. kansådant Mandetär ett som man sepen
Smithperspektiv Frank han talari detlärande gör närsom

bli iska medlemlärande handlar attatt enom manom
i klubb sigVill bli delaktigklubb".° ansträngeren manman

fullvärdigti klubben. med-bli de andra Attför ägaatt som
skribentemas klubb kanske deni läsarnas ochlemskap är

få och i alla falltillhörighet kan barnbästa ärungman som -
förutsättning skriñspråksutveckling.fördet en

hemma i familjenbam lär sig läsamångaAtt spontant att
instruktion från för-till undervisning ellernågonutan synes
i familj däringen slump. oftastDetta skeräldrarna är egrupper

villläsande. Självklart då dedelar engageratett yngreman
villi familjenbli de andra medlemmarnabarnen mansom -

i familjeklub-vill medlemmed dem-tillvarondela varaman
ben. 7

förskola skolaför ochEtt synsättgemensamt

gäller barnsdet utvecklas detviktigt närDet är att en samsyn
skolpraktiken, någotlärande i förskole- ochutveckling och

statliga politiska dokument på-utredningar ochmångasom
utvecklings-flesta ochslutsats kommer deSammapekar

utvärderingsstudier mellan förskola och skolasamverkanom
på på bams lärande ochBristenfram till. gemensamen syn

olika intetill det i projekt skettutveckling orsak attsomses
integrering mellan förskola och skolatotal Närnågon

Williams följer barn från för-Klerfelt och GraneldPramling,

6 Smith 1995
"7 Oberg Smith 1984Goelman,
s 1972:26; SOU 1985:22; SOU 1994:45SOUSe t.ex.
39 Samuelsson Mauritzon 1977Främling
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in i skolan blir det uppenbart kontinuitetskolan spelar rollatt
utveckling både olikaför barnets/elevens kunskaper ochav

färdigheter och för hans/hennes självuppfattning. "°

just älvuppfattningenKanske det påverkar hur detär som
igå skolan. betänkandet Grunden för livslångtIkommer att

det skulle allvarligtlärande bekymmersägs att ettvara om
börja isexåringar tvingades den skola har för Sjuåring-alla

fler barn då skulle sig intei dag, på så lära desätt att attama
förväntas kunna konti-sig.‘ bam denlära Enkan samsyn ge

så viktigmånga påpekarnuitet somsom
kontinuitet, där utgår från vadGrundtanken med en man

och förstår i stället för utgå frånoch kan,barn vet attunga
utvecklingsstadium, inte skabrister och bl.a. dederas är att

initiala kriseri den Kullberg be-hamnabehöva typ av som
sina nybörjare. Kullberg de bam honhosskriver "3 attmenar

utveckla skriñspråklig förmågaföljde deras väg attmot en
skrivandet och läsandet förrän sigsig de lärtinte kunde ta an

speciella miljö kontextbegripa sig på den skolansatt som
förändras blir villkorenvillkoren för lärande älvaNärutgör.

framträdande för innehålletperiod barnen deunder änmeren
sigska lära om.

livslångt lä-för kunskapslyft ochbetänkandet Strategil
intede flesta elever lärt sig läsa underrande sägs att attsom

förstå sig skolansskoltid aldrig har lyckats på skolan ochsin
sina erfarenheter helt enkeltutifrån Skolan harvärld egna

utgå från elevernas erfarenhetsvärld.med Iinte lyckats att
för förskolanhandlar grunden mellanslutändan en samsyn

vi på märmiskan,skolan hur och huroch attser menarom
bidra tilloch skola kan barn och utvecklasförskola att unga

demokratiska medborgare. skolkommitténs delbetän-Itill
vi:på riktigt läserInflytandekande

° Williams GraneldKlerfelt, 1995Pramling,
"l 1994:45SOU
Z SOU 1985:22; Roos 1994Se t.ex.
3 1991Kullberg
m 1996:27SOU
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demokratisk skola denEn enskilde eleven makt denöverger
kunskapsprocessen. eleverna delaktigaDen i upplägg-göregna

genomförandet ochningen, utvärderingen undervisningenav

kontinuitetAtt uppnå mellan förskola och innebärskola atten
och utgå från varje individräkna med har sina erfarenheteratt

från till vilka de måstevardagen relatera erfarenheter. Attnya
respektera och och språk, erfarenheter ochacceptera vars ens

tänka bidrar också till barn självförtroende ochsätt att att ge
individertill de lärandeväxeratt som

O

Vad betyder då den kunskapssyn och vi härsamsyn som ar-
skrifcspråketför i arbetet med i förskola och sko-gumenterar

la

pedagogiska arbetet skriftspråksutvecklingenmedDet0
börjar småbamsavdelningen påpå daghemmet attgenom

aktivt på bam förutsättningar utvecklasatsar att attgeman
i kommunikationsitt språk såväl med andra som genom

samtala, läsa, dramatisera, dansa, leka,sjunga, ritaatt
måla mycket och ofta.och

vill lära sig läsa och skriva de finner detAlla barn att0 om
intressant och meningsfullt. Alla arbetar till-vuxna som

med bam lär sig måste ha tilltro till bar-somsammans en
förmåga och vilja sig förmåganets/elevens lära ochatt att

tillfälle sig.bygga verksamhet barn lära Detatten som ger
alltid barnet lär sig skriva och läsa intedetär ärsom pe--

lär bamet.dagogen som

olika specifikahar och erfarenheter kan tillBarn0 som vara
mindre hjälpeller vid utvecklandet skriftspråks-större av

förmågan. de bam har för skriñspråksutveckling-För som
negativa erfarenheter det särskilt viktigt verksam-är atten

2 SOU 1996:22 51S.
3 MårdsjöPramling Samuelsson 1997
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andra, och meningsfulla erfarenhe-heten positivager mer
både ochgäller läsandet och skrivandet detDettater. som

skrivandetoch handlarläsandet om.

pedagogiska läsutvecklingenarbetet med skriv- ochDet0
pågå kontinuerligt och i bemärkel-måste systematiskt den

behöver medvetnapedagogen barn ochgöraatt ungasen
skriñspråkets innehåll, funktion ocholika aspekter avom

form.

fe-pedagogisk möjlighet. innebärMångfald Detär atten0
synliga från olika perspektiv. variation iDengörsnomen

iolika fenomen finnstänkasätten att om som grup-
viktig till imåstepen/klassen är tas varaen resurs som

verksamheten.

måste alltidinte minst: Pedagogerna och lärarnaSist men0
både varjeperspektiv för hur barnslärandesden attta se

förkunskap och barn ochindividuella ut attser ge unga
utmaningar.nya

för-vidareutvecklar barns ochAllt detta sammantaget ungas
verbalisera sin tör-förmåga gestalta ochoch derasståelse att

ståelse.
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/inte/ lår sig läsa och skrivabarnNär

skriftspråketAtt erövra

skrivande människa skriñ-ochbli läsande erövraAtt atten -
viktig milstolpeskriñspråkliga kulturerispråket är en un--

lära sig läsa såhandlaruppväxtåren. Detder att att manom
så förståroch skriva andra vadläserförstår vad att manman

i den skriñspråkligainte allt. Inträdetdetskriver, ärmen
skriñspråklig påbli förändrarnågot Attinnebärvärlden mer.

skrivandetmänniska. Läsandet ochlivet föravgörande sätt en
på påverka sitt livmöjligheter ochför att egetöppnar senya

andras.och
skriñspråkliga alltsedanbarn blir hargår tilldetHur när

oli-och beskrivits mängd1800-talet studeratsmitten ur enav
inomområde under-någotinfallsvinklar. Knappastka annat

forskning och såså myckenpedagogik harvisning och ägnats
försökt beskrivapraktiker harForskare ochdebatt.mycket

imirakulösa händer barnssmåttdetoch förklara mötesom
skriñspråket.med

varitstått i fokus för intresset harframför allt harDet som
Framför alltläser.vad detochläsningen är gör när manman

beskri-ord och meningar harförståelsenavläsningen och av
också intresserat sig för hurMånga haranalyserats.ochvits

ochFlera försök kartläggavi lär läsa.tillgårdet attnär oss
olika har ocksåutvecklas i åldrarläsfårdighetenvisa hur

gjorts J"
varit föremål förläsundervisning har längetidigaSkolans

läsforskningensföljddelvisdiskussion och debatt, som en av
iforskningsfáltet dag såinternationellaresultat. Det är stort

överblicka.enskild människaomöjligt fördet attäratt en

7 Edfeldt Lundberg 1983Meek 1982, 1982,Chall 1983,Se t.ex.
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detta det ingen lyckats medTrots är ännu övertygan-attsom
det egentligende visa vad händer barn siglärär när attsom

sig på och så småningom skrivnaförstå det språket till singör
egendom.

del barn får svårigheter medVarför läsning och skriv-en
hur undvikasi skolan och detta kan avhjälpasning och har

varit central fråga for lärare, forskareockså och utbild-en
iningsansvariga. Sverige såväl andra länder har diskus-I som

bakomliggandehandlat de orsakerna tillsionen svårighe-om
också hur bäst "lär ut läsning för före-attterna om manmen

skrivsvårigheter.läs- ochbygga

Två forsknings- och undervisningsparadigm

Uppfattningen läsandets och skrivandets funktionnatur,om
mening skiljer forskare, skoldebattörer och lärare åt.och Un-

skrivkommitténs haroch arbete konturernader tvåLäs- av
mindre väl avgränsade forsknings-eller och undervis-mer

synliga.ningsparadigm efterhand blivit
Traditionellt beskrivs läsandet, och skrivandet i den mån

färdigheter människastuderats, be-det närmast som ensom
inte behärskar. Med sådanthärskar eller perspektiv stårett

enskilde individens biologiska, psykologiska och intel-den
intresset.förutsättningar i för Läsfárdighe-lektuella centrum

beskrivs framför alltstuderas, och inre, mentalamätsten som
Kopplingar till sociala, kulturellaaktiviteter. de och kommu-

sammanhang läsandet och skrivandetnikativa där försiggår
för intresset. sådant individfokusinte i fokus Ett uttalatstår

beskrivas individualpsykologiskt perspektivkan ettsom
skrivningochläsning
betraktelsesätt beskriver det verbala språkandetEtt annat -

skrivandetsarntalandet, läsandet och delar männi-som av-
kommunikationtotala och aspekterskans den indivi-som av

människans och samhällets hela identitet.duella Skriv- och

s Säljö, bilagaSe 2
9 1908Huey
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sådant socialinteraktionistiskt perspektivläsforskning med ett
sociala sammanhang där lever fårvisa deförsöker att av-

och vi skriverför vad hur läser, och lär.görande betydelse
beskrivs och förstås både individ-Skriñspråkligheten ettur

samhällsperspektivJperspektiv och ett
ljuset riktas olika hållperspektiv följerolikaMed näratt

på enskilda in-till och lösningarförklaringareñersökerman
på undervisnings- ochoch deskrivproblemochdividers läs-

uppstå i samhällen,utbildningsproblem kan som genom-som
i inriktningSkillnadernaskriftspråklighet. när manavsyras

förebygga läs- och skrivsvårigheterochförstå, förklaravill
perspektiv väljer.vilkavilket eller Deberoendeblir manav

därmed ocksåblir olika och deställerfrågor svar manman
fåI-ISI

visar forskningforskningsöversikt denMyrbergsMats att
skrivsvårigheter kan haför ochsig läs-intresserat sägassom

individualpsykologiskt och experimentellt in-dominerats av
läsning.studier lriktade av

riskerarstudier lyñer fram allt-sådanaresultatDe attsom
diagnos-individcentrerad, och far-ensidigt pekaför mot en

Skriftspråklighetens betydelseundervisning.dighetsinriktad
tillvåra relationeridentitet och byggerformar vårviför hur

världen riskerar bli frå-förståelseoch våromgivningen attav
Ådiskussion. sidan harandratillhänförs en annansomgor
sociokulturellaskriñsprâketsforskning betonarden as-som

kommunikations-skriftensig förintresserarochpekter som
sig för studera läs-utsträckning intresseratringaimedel att

den enskilde indivi-i fall inteskrivsvårigheter allaoch ur-
sig läromil-forskning riktar helaSådanperspektiv.dens mot

förlora denoch riskerarundervisningsprograrnjöer och att
enskildasikte därmed det barnetsochenskilda individen ur

situation.speciellamänniskanseller den unga

‘5° Liberg 1990Se t.ex.
5‘ Dahlgren 1988PerssonreferenserFör t.ex.se
52 bilaga 3Se
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siglära läsa och skriva hemma, iAtt
förskolan och i skolan

i skriñspråkliga kulturer börjarbarn skriñspråksutveck-För
i hemmet, går vidare i Förskolan,lingen redan grundskolan

liksom igymnasieskolan med människoroch och olikamötet
medier utanför förskolan och skolan. skrivinlämingLäs- och

speciell i utveckling,fas denna ingentinginte på-är en som
eñerbörjas viss dag och avslutas kortare eller längreen en

period."-
skriftspråkliga förmågan utvecklas under lång tid ochDen

den livslånga språk-måste del hela och kun-enses som av
skapsutvecklingen. alla.Detta gäller

Skriftspråksutvecklingen involverar språkliga, intellektu-

psykologiska, emotionella biologiskaoch sidorella, hos

forskningsresultat redovisatsmärmiskan. Genom undersom
vi barnsallt och 90-talenframför 1980- med denmöteattvet

erbjuderförskola/skola central förverksamhet dennaärsom
börjarredan de förskolan olikautveckling. har erfa-Barn när

skriftligt språk.muntligt och påverkarrenheter Detta derasav
uppfattning meningen med såväl det talade detom som

något i sin fårskrivna ordet, avgörande betydelse förtursom
skoltiden.språkutvecklingen under

lyckasvi på olika ska undanröja hinder förFör sättatt ut-
vi förstå hela denvecklingen måste människans situa-unga

också samhälle hon del långtion det Under tidär en av.men
viktigasteoch deförskolan skolan delarna dettaär en av av

skriñspråkligförstå utvecklingsamhälle. och hur vi påFör att
undanröja hinder förolika ska lyckas utveckling måstesätt

synliggöra förstå förskolandärför också och och skolan -
inretraditioner, syften, och arbete. Liksomdess yttre ramar

händer i barns med den världen.vad mötesom
tradition iVi har väl etablerad Sverige ioch deen numera

nordiska det iländerna skolanandra lärsäger ärattsom man
och skriva. och oftasig läsa Barn, läs- ochunga vuxna ser

l SöderberghClark 1976, 1977
5‘ OlssonDahlgren 1985
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skrivundervisning och hållethelt skolans domän. Hem-som
förskolans i denna traditionelltoch roll har be-processmens

förberedande ochenbart stödjande.traktats som
bildathar sig personlig uppfatt-Så alla barngott som en

i förskoleåldem.skriñspråket redan dess-ning Barn, somom
förstår sigskriftspråklig medvetenhet, dvs. påharutom en

funktion och form, har bättre förutsättningarskriñspråkets att
skrivandet ioch skolan. del barnlyckas med läsandet En som

för sig varförinte har klart hur och läservid skolstarten man
risk iskriver löper däremot hamnaoch stor att gruppen av

skrivsvårigheter åtminstone vidfår läs- ochbarn, tra-som -
skrivundervisning.ochditionell läs- 5’

entydigt och klart samband mellan förskolebams läs-Ett
läsning i iuppfattning och deras skolan visas undersök-en

Lars-Erik Resultaten vi-Dahlgren och Olsson.ning Göstaav
i förskolan varför läserbarn redan ochde vetatt mansomsar

för sig lyckas bättre mednågorlunda klart hurhar görman
ingabarn har eller uppfatt-läsningen i skolan deän som

visar också detdetta. Studien barn tyckerningar äratt attom
sig och det i skolan detta ska ske.viktigt lära läsa ärattatt

läsa, de flesta bam.lär barnenlärarenDet är attsom menar
åttio i undersökningen menade lärbarnBara attett manav

kan själv vill.själv och detsig läsa göra näratt man man
Skolan har alltså, barnenkunde redan läsa.barnDetta som

tydligt på "läsutläming.°monopoldet, ettser
förväntningar på skolan framstår läsningförskolebarnensI

viktigaste. barn viktigtallra Många detdet säger äratt attsom
bli i skolan läsning kopplas alltsåför braläsakunna att re--

till skolframgång.i förskoleåldemdan
läsundervisning under det första skolåret fårskolansAtt

uppfattning läsning blirbetydelse för barnens vad ärstor om
tydligt Dahlgren/Olssons studie:också i

undersökningenflesta förskolebarnen i hadeallraDe av
uppfattat innehållspoängenbörjade förskolan medinnan de

sig läsning handlar delläsning de hade klart för attatt om-

55 Liberg 1990
15° Olsson 1985Dahlgren
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Efter självadet första året i hade läsinlär-budskap. skolanav
blivit viktigare funktion mening.läsningens och Påningen än
Varför det bra kunna läsa, många barnfrågan är att svarar

läsebok".i skolan har"Jo, man en
i för barnen enligtår skolan handlar läsningenEfter ett

kommunikation ochresultat inte kun-Dahlgren/Olssons om
för bli bätt-flesta barn läserdeskap attatt enmenar nu man-

dänned bättre i skolan.ochläsarere
fåralltså läsningen i skolan barnetverkarDet attsom om

prestation inte möj-färdighet,läsning som ensom en ense ~
människor ellererfarenheter,lighet mötagöraatt nya nya

medinte få Fors-sådant de skullehöra om.varaannarsom
uppfattningenrisken omedvetet fårpå barnpekarkarna attatt

skull.inte för sinsig för skolans ochlär egenman
skriftspråk-medpå allra förstatyder detMycket mötetatt

kritisk fas E. Hagveti skolan Bentesinlärningen är en
skriver:

blir för plötsligt ochförsta med skriftspråketdetOm mötet
får främ-barnerfarenhet mångatekniskt, ettattvet man av

och skrivning.opersonligt förhållande till läsningochmande
blir liktydigtdröm. Läsningskrivglädje blir baraochLäs- en

trilskande bok-kamp medoch skrivning blirmed läxor, en
ologiskoch stavning.stäver

skriftspråket uppleverpå medtidigt problemBarn stötersom
bildutvecklarpersonliga ochmisslyckandenalätt en avsom

i eleversådana inte låslaget. Desjälva platsarsig som som
bibehållet älv-skriften medförsta medklarar det mötetsom

sittför fort-relativt godhar däremotförtroende prognosen
skrivande.läsande ochsatta

sig läsaska läraväsentlig förutsättning för barnEn att ett
blir delaraktiviteteralltså skriñspråkligaskrivaoch är att av
någotskriva barnetsjälvbild. läsa ochFörstbarnets när äratt

självt, först dåför angårsin skull, det barnetförgör attegen
tidigai läs-läsa skriva. densig barnet och Barnlär att som
något ab-läsning skrivningfår intrycket ochningen äratt

"7 Kullberg 1991
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svårt intestrakt och har något med deras upplevelsesom egen
verkligheten i stället sigvärlden och riskerargöraatt attav se

ickeläsare självbildsjälva blockerar och för-som en som-
positiv läs- och skrivutveckling.svårar en

till den betydelseTilltron språkliga fonnågan har storegna
språkutvecklingen. på sig självabarnför Det gäller att ser

fall bli-och skrivande eller i allaläsande människor somsom
de blioch skrivande människor för skavande läsande att

sin förmå-skriñspråkliga. måste tilltro tillBarnet känna egen
pedago-tilltro till den förmåganlära och mötasatt avavga

och kamrater.lärareger,

Komplicerade processer

skrivning komplicerade be-Läsning och ärär processer som
tidigare kunskaper.våra erfarenheter och Förroende attav

skriva vi till teckensystemoch måste känna detläsakunna en
vi måste erfarenheter detbyggd också haMenärtext avav.

läsaexempelvis lättarehandlar Det är textatttexten enom.
del sä-skrivsvårigheteroch redanläs- vet en omom manom

det språksvårigheter. måste också kunnaMendana tex-man
använderskriven på. Italienska och svenskaärten samma

för vivi inte läsa italienska barakanteckensystem, attmen
alfabetet, teckensystemetlkan

erfarenheter ochalltså med hjälp både våraVi läser avav
innehållsärskilda språket och detdetdet teckensystem som

på.bärtexten

fokusOlika

skrivningmed frågor läsning ocharbetatForskare som om
inrikt-skrivsvårigheter delvis olikaoch har hafioch läs-om

och talarsina studier. Om vi förenklarningar på omman som
skrivforskning,inriktningar det gäller läs- ochtvå olika när

53 Teleman 19911985,Fry
59 Lundberg 1984
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forsknings-olika undervisningsparadigm, kantvå och man
varit tecken-inriktat hur läsaren hanterardetsäga att ena

kopplingen till erfarenheteroch det andra på desystemet mer
läsningen.läsaren med sig ioch känslor harsom

antingenparadigm olika fokusbåda talat harDe om -
eller på hur barnetsvad barnet med teckensystemetpå gör

intressen läsningen.och påverkarerfarenheter

tidiga läsning ofiatalar i skolansTill vardags attomman
sig förstå sig pådvs. läraska "knäcka kodeneleverna att

språket ochsig till taladeförhåller detteckensystemethur —
handlaförförståelse måstedvs.vikten texteratt omavom -

intresse-erfarenhet ochbegriper sig på, harbarnsådant ärav
forskningspara-de tvåkan dettarade Manav.°° säga äratt

undervisningsverklighet. Delvistillfokusdigmens översatta
väljer i sin under-på vilket dessa fokus lärareberoende enav

rikta elevernaseller han kommavisning kan hon att upp-
in-starkare elleroch verksamhetenmärksamhet svagarege

antingen andra sidan.riktning den ellerena

svårtdet blirNär

undervisningsinnehållval metod ochlärarensOavsett av
ochlångsammaresnabbt för del barn ochgår lätt ochdet en

bli skribenter.för andra läsare och Detmödosamt ärattmer
olikavi lär påi sig. normaltinte problem Det sättär attett

olika anled-blir detolika takt, for del barnoch i men en av
skri-med läsandet ochbekymmersamt och svårtningar extra

Åsiktema gått starktorsakerna till detta har längevandet. om
hjälpaidéerna ska kunna de barnisär liksom hur somom man

svårigheter.ihamnat

‘°° Allard Sundblad 1985
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fonologisktdet blir svårt perspektivNår ett-

medicinskt orienterade dyslexiforskningensidan denVid av
skrivsvårigheterforskningen läs- och från slutethar om av

dominerats psykolingvistiskaoch fram till i dag1960-talet av
forskning visar det brukar beskri-perspektiv. Sådan att som

fonologisk medvetenhet kritisk faktorär nären mansomvas
skrifi.°‘ fonologisk medvetenhetsig avkoda Begreppetlär

enkelt uttryckt, förmåga uppmärksamma ochinnebär, atten
språkets fonnsida. Melin beskriver detförstå sig på som

nödvän-kan klara inteden förmågan, mengör attsom
språkliga bravaderförklara sådanadigtvis som

i polisfinns o
efterkommer i polisvilket ljud o

bort lis fråndet kvar vi tagit polisvad blir när
polismedgrisrimmar

sig måste förståden ska lära läsahandlarDet att somom
och kunna hanteragrundläggande uppbyggnadskriñspråkets

fonem ljud och grafemspråkliga byggstenarsådana som
bokstavstecken,innan de kan lära sig tolkabokstavstecken

avkoda ord.dvs.
fonologiskaoch forskolebamsstuderaGenom mätaatt

inriktadelingvistiskt och psykolingvistisktmedvetenhet, har
finns mellan denforskningsprojekt visat det sambandatt ett

nått i förskolan och hurfonologisk medvetenhet barngrad av
undersök-läsinlämingen i skolan. antalmed Ettlyckasde

medve-fonologiskvisar förskolebarn saknarningar att som
metaspråkliga frågor liknandeinte kan pådvs.tenhet, svara

risk andraMelins exempel löperidem större än att ut-ovan,
lässvårigheter.veckla

16 lingvistisk medvetenhet och iblandstället språkligIbland talas det i om
genomgång dessa begreppmetalingvistisk förmåga. Förfelaktigt seavenom

Liberg 1996 36-45Björk s.
Z 128-129Melin 1989 s.
63 forskningsöversikt, bilaga 3MyrbergsSe
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"Fångar språketi

flesta barn leker med 0rd, rim,De och andraspontant ramsor
språkliga "konstigheter", barn får svårigheter medmen som

inteläsningen verkar kunna tolka sådana språkliga finesser.
förstår exempelvis inte språkliga vitsar roliga historierochDe

språkliga Vid föreläsningmed i Göteborg vårenpoäng. en
1997 Bente E. Hagtvet exempel från norsk under-ettgav en
sökning törskolebarns språkliga medvetenhet:av

Testledaren följande vits:berättar

och går uppförOla Jens trappa.en
leker dom gömme,Där Jens.säger

frågardu det Ola."Hur vet
Finnstår på dörren,"Det Jensen Jens.svarar

6-åringar skrattar vitsen,del de barnEn men som senare
sig få skriftspråkliga problem förstårvisar inte Enpoängen.

inte skrattadepojke, den språkliga vitsen och sedansom
lässvårigheterfick svarade testledaren: Man skriver inte på

leker gömme.dörren Hagvet "de barnnär attman menar
får problem med läs- och skrivinlämingen lyñer sig intesom
språket de fångar i det".äröver

exempel. i fårHagtvet Barnenett annat testgruppenger
meningen "En bil till salgsmöta er av en mann som er rus-

flesta bam förstårten. det handlar villDe att att enom man
bil och bilen rostig,sälja bam med språkligaäratt etten men

svårigheter och utvecklar läs- skrivsvårighe-ochsom senare
det handlarkan rostig.säga att ärter om en somman

Forskning visar arbetet med den tidiga läsningenatt un-
barn redan i förskolanderlättas kan språkligagöraom pers-

pektivbyten och koppla från språkets innehåll till dess fonn.

pedagogisktenkelt borde dåEtt dentränarecept attvara upp
fonologiska medvetenheten i förskolan.

64 1997Hagtvet
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Bornholmsprojektet

nordiskt forskningsprojekt fått uppmärksamhetEtt istorsom
Sverige det s.k. Bornho1msprojektet, experimentellär en
studie träningsprogramprövar ett övaattsom som avser upp
den fonologiska medvetenheten Projektet genomfördes un-

åtta månader och resultatet visade påtagligder effekt påen
identifierabarnens förmåga och manipulera fonem. Ingvaratt
ledare för projektet, iLundberg, skriver översiktsom var en

skrivkommitténzmtill ochLäs-

konstatera barnensVi kunde språkliga medvetenhet utveck-att
lades starkt under förskoleåret. Särskilt markant ökningenvar

förmågan handskas med fonem. kontrollgruppenBarnen iattav
ökning alls.visade här ingennästan

och skrivutveckling skolan undersöktes sedanläs- iBarnens
vid upprepade tillfällen. allmänt visade förskoles-Rent sigsett

förtimulansen värdefull de flesta barn. och skrivin-Läs-vara
gick signifikant bättre försöksgmppen i kontroll-lärningen i än

Uppenbarligen hade språkövningama förskolan lettigruppen.
med skriften blev mjukare ochtill barnens naturligare.möteatt

knäcka den alfabetiska koden blev ingetAtt stort steg.

identifiera riskbarnAtt

särskilt analyserat s.k. riskbams utvecklingLundberg har ge-
bornholmsproj försöks- kontrollgrupperektets ochattnom ur

påtagligt dåligvälja vardera barn med dvs.25ut prognos,
inte visade några alls fonologisk medve-barn tecken påsom

bokstavskunskap också begränsadtenhet. Barnens ytterstvar
visade inga tecken på begynnande läsfárdighet. Lund-och de

studien:berg sammanfattar resultaten av

Resultaten högriskbarnen drog förskoleöv-visar att nytta av
genomsnittliga läs- och skrivutveckling blevningama. Deras i

normal.det närmaste

6 Lundberg, 1988Frost Petersen
62 Lundberg l997a
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kontrollgruppen infriade våra farhågor. DeHögriskbamen i
kundeskrivsvårigheter det viläs- ochverkligenfick sätt som

början förskoleåret.testresultaten iutifrånförutsäga av

visar detbomholmsprojektetslutsatsendrarLundberg attatt
lågska för bam medhur detmöjligt förutsägakan attvara

möjligt fore-också detochmedvetenhetfonologisk äratt att
tidigaskrivsvårigheterochläs-uppkomstenbygga genomav

i förskolan.insatser
liknande demspråklekarmedTräningsprogram som an-

träningsprogram har fåttBomholmsprojektetsvidvändes stor
mångaförskolor och ii svenskagenomslagskraft sex-

träning imindre struktureradellerharårsverksamheter mer
blivitolika språklekarformmedvetenhet ispråklig enav

verksamheten.vardagligadendel av
samband mellanpåvisatforskningen så klartEftersom ett

läs-utveckling i förskolan ochfonologiskbristande senare
förefalla rimligtdeti skolan kanskrivsvårigheter att testaoch

fö-in speciellaochin riskbarnentidigt, fånga sättabarnalla
träning. finnsfonologiski fonn Detåtgärderrebyggande av

strategi.med sådansvårigheteruppenbaradock en
undersökningar gjorts ochdeproblemen ärEtt att somav

förskoleträningensärskildadenresultatpå godavisar avsom
studier kan integruppnivå. sådanaAvpågjorts utanhar man

indivi-individnivå. enskildaFörförutsägelservidare göra
debli helt annorlundaresultatennämligen änkander som en

Lundberggmppstudie Ingvar säger:ger.

gruppnivå.resultat gäller påunderstryka våravill /.../Vi att
för-alla barn drarhävdasåledes intekanVi ettatt nytta av

medvetenhet.fonologiskför stimuleringskoleprogmm av

bomholmsprojektet harstatistiska resultatUtifrån de gavsom
skrivkommittén följan-och medbistått Läs-LundbergIngvar

exempel:konstrueradede

förskolan och testningbarn ihade 1000viAntag att genom
högriskbam sannoliktdemtill 100framkorn äratt somav

skolan. kan vi idyslexi i Något årutvecklakommer att senare
faktiskt blev dyslektiskadem80skolan konstatera att enav -
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ganska imponerande träffsäkerhet på 80 deAv 900procent.
barn vi trodde skulle få normal läsutveckling detsom en var
inte mindre 800 faktiskt blev normala.än Inte heller dettasom

dålig Men låt vända på perspektivet ochvar en prognos. oss
konstatera barn20 klassificerats blivande dyslekti-att som som
ker faktiskt visade blisig alldeles normala läsare. Och deav
barn faktiskt blev dyslektiker 180 barn hade baravisom upp-
täckt förskoletest.80 i våra Vi missade således fler hälften.än

Problemet de barn felaktigtär stämplatsnu om som som
riskbam kan lida skada tidig etikettering. Och hur ska viav en
ställa till alla missaross

Det många lockas tanken på tidigär identifieringsom av en
och tidigt insatta åtgärder. det förutsätterMen vi verkligenatt
har mycket effektiva preventiva metoder och vi inte bedö-att

felidentifieringama så allvarliga.mer som
rådande kunskapslägeI kanske ska ha försiktig håll-man en

ning. bristfälligaDen individuella kan ha fleraprognosen orsa-
ker. Testning förskolebarn inrymmer alltid osäkerhet. delEnav
barn kan ouppmärksamma, sakna uthållighet eller missavara
instruktionerna. Testen i sig kan ha bristfällig reliabilitet. Men
framför allt vi inte tillräckligt mycket dyslexins bak-vet om
grund för kunna konstruera fullgoda prognosinstrument.att
Därtill kommer del barn i förskoleåldem kan visa teckenatt en
på fonologiska brister självai verket på övervin-är väg attsom

och de kommer till skolan har de uppnått tillräcklignär nivånas
för få fruktbart med skriftspråketWatt möteett

Tidiga insatser

förstaDe åren viktiga och den experimentalpsykologiskaär
forskningen visar förebyggande arbete kan värdefullt.att vara
Bornholmsprojektet visar exempelvis stimulering fo-att av
nologisk medvetenhet i förskolan leder till bättre läs- och
skrivutveckling och de barn har utgångslägeatt sämstsom
vinner på språklig stimulans i förskolan.mest

Ingvar Lundberg betonar kärnan i det pedagogiskaatt ar-
betet måste leken. Sådana erfarenheter Born-vara som

1 Lundberg 1997
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behållerbetydelsenunderstrykerholmsprojektet att manav
lek ochtradition läraförskolansutvecklar attoch att genom

ordlekartradition rim,förskolanstilltar ramsor,avvaraman
sång.och

förskolan mediför alla barnverksamhetPedagogisk pe-
språkut-såväl barnsgoda kunskaperhardagoger omsom

skrivsvårigheterochlås-konsekvensernaveckling avomsom
och lärar-pedagogernasutvecklatutbildningmedoch somen

in-stimulerar barnsverksamhetförmåga skapaatt somnas
avgörande.alltsåverksamheterskriftspråkligaför ärtresse

medvetenhetspråkligMer än

finnsdetuppfattningdeladnågon ettinteråder attDet om
låsning.medvetenhet ochspråkligsamband mellankänsligt

uppbyggnad ochskriñspråketsförförståelseformNågon av
rimligfåläsaren skaochförnödvändigform textenattär en

förutsättning för barni sinvilket attärchans turmötas,att en
med detiskriftspråket. ärDet tex-mötetska ärerövra som

skriftenmöjlighetfårnybörjaren erövrainnehåll atttens som
någotalltsåinnebärskriftspråket änAttpå allvar. erövra mer

bokstavstecken.avkodaatt
med-i språkligbristeröversikt påi sinpekarMyrberg att

skriv-ochalla läs-förklararinteförskoleåldemivetenhet
skriver:problem. Han

bornholmsstudieLundbergsifem bamUngefär etett sva-av
Andrafonologiska träningsprogrammet. ut-detpårade inte

ändåutvecklademedvetenhetfonologiskavecklade sin men
harantal barn inteläsförmåga. Etttillfreds-ställandeinte somen

får ändåanalysfonologiskmedproblemgrundläggande pro-
‘°5läsutveckling.med sinblem

Även studielongitudinellifinnerNaucleérMagnusson en
fonolo-ingredienserandraförskolebarn äntvå attgrupperav
avkodalär sighur barnbetydelse förharmedvetenhetgisk

måsteförståelseavkodning ochochförståoch atttext menar

65 Bilaga 3
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integrerade delar i tolkning skriftses som sättav samma
vid tolkning tal. De skriver:som av

har såledesVi belägginte for god avkodningsfönnåga skulleatt vara
nödvändig eller tillräcklig förutsättning läsforståelsenmfören

De for med förenklade modelleratt läsproces-varnar man av
riskerar alltför ensidigt fokusera bristeratt i fonologisksen

medvetenhet, försöker identifieranär orsaker till läs- ochman
skrivsvårigheter och/eller dyslexi.

Avkodning har alltid med förståelse ochgöraatt omvänt-
förståelse meningsbärande har alltid något medtexterav av-

Ävenkodning den rutineradegöra.att och skickliga lä-mest
ljudar sig delvis igenom alldeles obekant ord ellerettsare ett

bekant ord dyker i alldeles fel sammanhangsom upp ett—
eller sätt.annat

det finnsAtt samband mellan avkodningett och därmed
fonologisk och språklig medvetenhet och förståelsearman av

råder det alltså inte några delade meningartext Skilje-om.
linjen olikamellan forskare och mellan olika lärare handlar i

frågornade här hur och fonologisk ochnärsnarare om var,
Ärspråklig medvetenhet utvecklas. den förutsätt-arman en

ning for läsinlärningen eller utvecklas den efterhand visom
lär läsa läsningKräver språklig medvetenhet eller skapaross
läsningen den språkliga medvetenheten

Många olika strategier

Vi bam lär sig skriva och läsa på mångavet att olika ochsätt
vid skiftande ålder. Olika bam väljer olika strategier i sin läs-
ning och sitt skrivande liksom olika lärare väljer olika under-
visningsstrategier. delEn bam lär sig till sig självasynes av

i skriñspråklig och interaktivatt miljö medangenom vara en
andra behöver mycket stöd, hjälp, och vägled-uppmuntran
ning för komma igång.°att

‘°° NaucléerMagnusson
° Kullberg 1991
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och lärarnas arbetei pedagogemasinslagviktigt är attEtt
läromiljö därstimulerande alla barnskriftspråkligtskapa en

språkliga strategierolikautveckla sinamöjlighet att egna,ges
Pedagogerna och lärarnaskriftspråklighet.sindärmedoch

språkligaolikafölja hur barnsförstå och kunnaocksåmåste
förstå sinaLiksom de måsteoch utvecklas.strategier utser
de får föroch de konsekvenserundervisningsstrategieregna

Dahlgren/Olssonkunskapsutveckling.ochspråk-olika barns
skriver:

nödvändigheten varje pedagog be-hävdatillleder attDetta att avoss
ellerskrivinlämingsmetoder medochläs-härskar repertoar enaven

för- och nackdelarmetod har dockVarjestrategier.olikabättre term,
hurskrivinlärningen,läs- ochpåverka, baraintekommer utanattsom

längreoch läsningskrivninginlärning, överbåde sinhanterar ettbarn
7‘tidsperspektiv.

traditioneretableradeVäl

etable-övriga nordiska länder välisåvälSverigeiVi har som
skrivundervisningen. Enochinom läs-traditionerrade av

föregår skrivning. Enläsning är atttraditionerna är att annan
vårt skriñspråks-iutgångspunktsinundervisningen atttar

språkets ljud.återgerkonsekventganska sättpå ettsystern
tillbidragithar säkertskriñspråkljudenligatämligen attVårt

tillnordiska länderna,i alla deläsmetodendominerandeden
engelskspråkiga, traditionelltiexempelvis defrånskillnad

metodik, nämligen detorienteradfonologisktvarithar somen
innebärmetod1judmetod. Dennabeskrivasbrukar som en

undervisningiutgångspunktsinläsundervisningen tar omatt
uppövandet el-ochformerbokstävemasalfabetet, av en mer

mellan bok-kopplingarnaförförståelsemedvetenmindreler
barnen.ljudsystem hostalspråketsochstavssyrnbolema

erbjuderljudmetodens läseböckerdeMånga texter ny-av
ljudenligtochenklaformelltdärförbestårbörjarna settav

lo, kansele,sol,Enord.stavade en so, enen ros,ennos, en

7 m.fl. 1993Dahlgren
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exempelvis läsavi någon de första sidorna i deav en av
vanligast förekommande läsläroma för första klass. Efterhand

siglär fler bokstäver blirbarnen orden längre. Principensom
och sambandet ljudsöka upptäcka bokstav ord ochär att - -
den första tiden i skolan handlarmycket Övningarav om som

till leda fram till dennasyflar upptäckt.att

blir svårt interaktionistisktdetNär ett-

perspektiv

tio årens läsforskning kande flir-I senaste noteraman en
individualpsykologisktskjutning från till interak-ett ett mer

perspektiv. Enligt forskningsinrikt-tionistiskt denna senare
i första hand samspelet, interaktionen,ning det med andraär

skrivna förutsättningenmänniskor och med förärtexter, som
skrivutvecklingen. för interaktionis-Utmärkandeläs- och ett

helhetssyn på språket,tiskt betraktelsesätt dvs. samtala,är en
skriva i första hand olika fonnerochlyssna, läsa ses som av

skrivningkommunikation. Läsning och Imöte.ettses som
författarens erfarenheterläsaren och tankar. Menmötertexten

passivt erfarenheterinte ochdet Läsarensmöte.är ett egna
läsningen" Kvinnor och kanpåverkar exempel-tankar män

olikahelt böckervis Deläsa text texter.somsamma vuxna
utmärkta för barn eller ungdomar kanske inte alls deäranser

fascinerar. inget iuppstår och möjli-Det möte textensom —
någon läsning.då inte hellergen

interaktionistiskt perspektiv förstås uppkomstenUr ett av
och skrivsvårigheterlösningen barns läs- inte enbartoch

studier enskildadet barnet och/eller barnetsavgenom av
språkliga utvecklingsnivå. Också de lärorum i vilka den ti-

skrivutvecklingen blir viktigtdiga läs- och utspelas ett stu-
liksom det samhälle, barnetdieornråde del Iärsom en av.

studier blir den språkliga interaktionensådana, mellan barn
intressant.barn och bam och barn ochoch lärare, texter

n Allington 1992Se Langert.ex.

5-170935
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i
skrivutvecklingför ochHinder läs-

Interaktionistiskt inriktade forskare mycket denattmenar av
skrivundervisningen individualpsy-traditionella läs- och är

skrivning betraktas indi-präglad. Läsning ochkologiskt som
skrivinlämingen aldrigutvecklasviduella akter och läs- och

samspel.till ett
i alltför fokuse-undervisning hög gradtill exempelI som

"eget arbete" riskerar läsan-läsning skrivningpå och somrar
sin kommunikativa funktion.skrivandetochdet att tappa

skriñsprâkets möjlig-fascinerasinte tillfällefårBarnet att av
hinner aldrig bli någotskrivningLäsning ochheter. rörsom

vilkettankar och behov, denerfarenheter ochvid barnets är
skrivutveckling, enligtför läs- ochförutsättningenviktigaste

detta sätt att se.
läsforskare barnInteraktionistiskt inriktade attmenar som

fonologiska självklart misslyckasimisslyckasi förskolan test
undervisningen iläsundervisning eftersom hu-i skolansäven

principer. Libergfonologiskapåbyggervudsak menar exem-
undervisningens utgångspunkter itraditionellapelvis denatt

till för-barn redan känner ochförutsätterviktiga stycken att
iinte redan förskolanspråkliga principer.vissa Denstår som

många ljud finnstestfrågor "Hurmetalingvistiskaförstår som
i inteljud sist sol kommerVilket kommers-o-l elleri

språkligaundervisningen, eftersom denförstå självaheller att
används iden deutgångspunkten densammaär somsom

kan med dettaförskoletesten. Manmetalingvistiska synsätt
skrivundervisning i sig hartraditionell ochläs-hävda att

fall riskerar skapa läs- ochhinder i delbyggt attsom en
undervisningeneftersom självaskrivsvårigheter för barn

sig för lära utden "3kunskaper"förutsätter attutgersom .
förstå sig språkets form kanhar svårtbarnDe attsom

undervisning.traditionell Dahl-svårigheter ifåalltså
uppfattningundersökning förskolebarnsgren/Olssons av om

visar liksom Libergsfunktion arbetenläsningens form och att
för siginte vid skolstarten har klart vadredanbarnde som

73 1990Liberg a
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funktio-formelltsåvälgår på,skrivningochläsning ut som
åtmins-skriva,ochsig läsaandra lärafår svårarenellt, än att

skrivundervis-ochförekommande läs-vanligeni dentone
olikasysslat medaktivtförskoleåldeminingen. Barn som
sko-favoriserastycksaktiviteterskriñspråkliga avtyper av

Studien visarskrivundervisning.läs- ochdominerandelans
blitillvisarförskolebarn strävan attdeockså att ensom

framgångsrikförgodharsjälvständiga läsare prognosen
läsinlämingl"

interaktionistisk ellerframhållaviktigtdock attDet attär
vadspeciellt studeratinteforskninginriktadsociokulturellt

skrivsvårigheter.ochfår läs-bammed dehänder somsom

innehållochForm

skrivsvårig-ochläs-debattdendiskuterarGunther Kress om
skriv-ochför läs-där kampenpågår i USAjustheter nusom

Fråganfattigdomen.krigetdelförs motkunnighet avsom en
skrivsvårigheter harochoch läs-skrivkunnighetochläs-om

befin-historisktvieftersom settvikt, Kress,ökadfått menar
föränd-ekonomiskasociala ochstarkaperiodi avenossner

framtidlite den väntarmycketViringar. oss,vet somom
viktig förskrivkunnighet kommeroch attläs- en-varamen

i stortsamhälletförochmänniskorskilda
skärskåda denKress,väsentligt,det attDärför är menar

inteDärmedtidningar.ochförs i sagtTVmetoddebatt som
läs-ochskolantidningarochTV sägerdet omomatt som -

verkligendetdetsammaskriv-svårigheter äroch somsom-
mediedebattenidetMen sägsi klassrummen.utspelas som

och eleversi lärarespedagogiska vardagendenpåverkar
klassrum.

derasbestäms uppväxt-skriftspråketin iBarns vägar av
iochomgivning hemmai derashur näravillkor, manav -

m 1985OlssonDahlgren
"5 1995Kress
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förskolan och skolan förhåller sig till språk. iDet denär-
meningen metodfrågan" viktig.är

Av de metoder lärare formar för sin läs- och skrivunder-

visning siglär barn inte bara läsa och skriva, de lär sigatt
någotockså vad läsning och skrivningom

Vi vi Lärare de teorierDerasgör görtror. tror.som som
läsning skrivningvad och har betydelse for hur deärom

barns ungdomars och vuxnas skiiñspråklighet. Ommöter
läraren betraktar det barnläsande komplex ak-görett som en
tivitet, där barnet tolkningararbetar med på olika nivåer sam-
tidigt för få ihop meningsfullt innehåll, bemöter honatt ett

på läsning avkodning,läsaren Ser hon bemötersätt.ett som
på signalerarbarnet hon bestårhon sätt;ett attannat text av

avgränsade bokstäverklart enheter, eller ord, ocht.ex. upp-
med sitt förhållningssätt barnet uppfatta läsningmuntrar att

avkodning tolkning.omskapandeänmersom som
i genomgånganvänder sin debatten läs-Kress ochav om

skrivundervisningsmetoder inte ide engelskspråkiga länder
etiketternavanliga phonics och whole language/real books
beskriver ihan de bägge ytterpolema debatten. SverigeInär

motsvarande metoddiskussion handlat ljudmetodhar om re-
spektive helordsmetod. mediedebattens beteckningar,Det är

ingen lärare och inget enskilt forskole-Kress; ellersäger
skolarbete kan beskrivas så förenklat. har bäggeDessutom

viktiga förmedlasanningar och svagheter. Isynsätten att stora
väljer beteckningarna the coding view,stället Kress avkod-

och the contextual view, kontextualiseringssyn.ningssyn,

tolka teckenAtt

beskriver skriñspråket teckensystem och skriñ-Kress ettsom
språklighet tolka dessa tecken. Läsning ochsättett attsom

iskrivning den meningen dvs.sak, teckentolkning.är samma
Står s-t-o-l eller k-ä-r-l-e-k i videt inre före-görtexten oss
ställningar vad eller kärlek istol Dvs. läsningenom en
skapar läsaren inre tecken med utgångspunkt i textensnya
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skrivatecken. innebärAtt det omvända, inreyttre omsättaatt
i fallentecken bägge tolkarI tecken.yttre.

läsningen får vi tillgång tillI mycket detav som anses
viktigt i vår kultur: information, bildning Hur barn fårosv.

skrittspråket iberor hög grad på hur människorde demöta
med handskas med och med datorer,växer upp penna papper,

och andraböcker I den meningen läsning och skriv-texter. är
framför socialaning allt och kulturella frågor. detI samhälle

vi skrivandet den språkfonnlever värderas högst. Blirär som
vi skribenter kommer vi tillhöra produceraratt en grupp som

högt.något värderassom
läsningen får människa tillgång till sinI kultur.en grupps

skribent honSom också ochmed skapar den. Allaär som
skrivit, Kress, formulerar något i skriflsäger närvet att man

någotdetta till något och annorlunda. Detgör nytt ärman
skillnad på enbart producera inre tecken i läsning ochattstor

producera tecken skriva. själv fåAttatt yttre attgenom vara
iaktiv den högst värderade språkformen skrivandet på-—— -

människa.verkar en

Avkodning eller kontextualisering, form eller inne-

håll

läsning skrivningBåde och skapandeKress, ochär, menar
omskapande skapande inslagetDet består i läsa-attprocesser.

skrivaren måste finnaeller sitt hantera detsätteget attren
omgivningen tillteckensystem handahåller. Ragnhild Söder-

"återskapa°bergh talar och nyskapa. Barnatt attom
härmar eller reproducerar inte på något enkelt omgiv-sätt

språk iningens varken tal eller skrift de återskapar det.- —
skulle hellre omskapar.Kress säga

Om vad egentligen händer vi läser hur gåroch detnärsom
vi bara indirekttill har kunskap inredet är processer som-
åtkomliga för direktinte observation. idéervi kan tåMenär

vad det händer vi läser studera hurär när attsomom genom

76 Soderbergh 1988
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de läser vadskriver småoch hur barn gör närnärgör -
menings-efteruppenbar:skrivit. sak BarnEnde strävarär

det dennainnehåll ochform ochförbindelser mellan ärfulla
Därför detinre tecken.skapadriver dem ärattsträvan som

skrivningläsning ochomgivningen betraktarviktigt att som
modersmålsun-Traditionellskapandeochaktiva processer.

ofta gjorthardervisning tvärtom.
alltså mind-fokuseraravkodningssynenFöreträdare för

fonolo-i huvudsaki ordenheter text, somsesenre
el-ljud-bokstav. Textengisk/grafologiska enheter textsom

i läsningen, iinsig in imedbehöver haläsarenvadler texten,
diskuterasslag,erfarenheterkunskaper ochfonn annatavav

medpå barnetsfokuserasuppgift mötePedagogens tex-inte.
utifrånangripasskamindre enheterrad enten somensom

fonologiskt/grafologiskt,denhanteraförmåga att som
ljud/bokstavsförbindelser.

renodlad avkod-invändningallvarligaste motKress en
rutinerskrivning betraktasläsning ochningssyn är att som

i funktion.ska fås Iin, intelärasska somprocessersomsom
läsning ochbudskapingetpedagogik får barn attsådan omen

uppfinningsfor-initiativ ochpå derasskrivning bygger egna
knäckahandlardetBudskapet att ettmåga. är attsnarast om

påverka.själv inte kanregelsystem mansom
sida fokuserarå sinKontextualiseringsföreträdare att

mening. Läsarenskapaskrivning handlarochläsning attom
bagagehela detförförståelse, dvs.sinhjälpmedarbetar avav

i denanvändbarterfarenheter kanochkunskaper varasom
situation där läs-speciellaigäller och dendetspeciella text

utspelas.ningen
själva denavkodningssynmed ärproblemetOm extremen
undervis-skrivning ochläsning,hållningen tillforminriktade

kontextualiseringssyn från-medproblemetning extremär en
medhandskasinriktning på fonn. läsarenHur tex-varon av

ifråga.viktig Textens,inteform-aspektertens ses som en
suddasbokstavlighetmening,bokstavlig ut.

samhälleberedda förbarnhandlardetOm ettgöraattom
okända kandetflexibilitet öppenhetochkräver gentemotsom

verkahe1hetssyn,kontextualiseringssynen, är na-ensom
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turlig. Och studerar barn i deras första försök läsaattom man
skrivaoch barnen arbetar med boken Ola ocht.ex. som om-

i våra tidigareOscar exempel kan detett utav se som om-
liggerdet de det kontextualiseringsföreträdarnagör närmare

beskriver. det baraMen skenbart så, Kress, och detär säger
vi också i Olasåg och Oscar-klassen.

hängerbarn förståelse och formFör Bam gårtätt samman.
läsning eller skrivninginte hur helst, de arbetar myck-som

precist och med fokus både form mening.och De sökeret
efter förbindelser mellan form innehålloch ioch det pers-
pektivet blir frågan lärarens metod intressant.om

bär alltid allaForm mening i sammanhang och på alla nivåer -
måstedärför formaspekter intensiv uppmärksamhet; formägnas

bara iexisterar sammanhang skilda slag och dessa sammanhangav
måste höras samtidigt eftersom de bär på sina betydelser. Uregna

mening.detta, läst tillsammans, uppstårallt textens

Mänskliga och medborgerliga rättigheter

läsning och skrivningEftersom värderas så högt i vårt sam-
och skrivundervisninghälle läs- viktig. Hur den gestaltasär

vittgående konsekvenserfår för elevernas förhållningssätt,
skriftspråkinte tillbara och allt det skrift handlar utanom

alltså också för deras på sig själva och andrasätt att se - -
människor och medborgare. Därför handlar läsning ochsom

skrivning i förskola och skola mänskliga och med-ytterst om
borgerliga rättigheter.

Förskolans och skolans arbeta språkligt och derassätt att
värdera olika språkliga former slåkan hårt hursätt att mot
möjlighetfår uppfattabarn de olika språk och erfarenheteratt

med sigde har in i skolan och det framför allt frågaärsom en
och kulturklass och förskolans och skolans sätt attom om

barns olika språk och kulturer.möta

76 1996Krcss 82s.
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praktiken praktikenbehöver ochForskningen
forskningenbehöver

praktikochTeori

praktik hängerlärares teori ochochfrågor pedagogersAtt om
Norrbottenprojektet.kalladesig i såvisade också detihop

konstaterade i början 1980-taletHenning Johansson attav
riksgenomsnittet ele-krafiigt underlågi Norrbottenelever av

matematik, i lågsvenskai svenska ochstandardprovpåver
brister hos elevernadettastället förpå 2,0. Ide att somse
förskollärare och lä-med antaldetdiskuterade Johansson ett

skola bam.förskola ochfråga hur möteromensomrare
misslyckandeoch skolansförskolansdetKunde somseman

förskollärare ochtillleddeDiskussionerna storatt gruppen
Luleåvidoch tvâ doktoranderJohanssonhandleddalärare, av

verksamhetsfonnerprövadediskuterade ochuniversitet, som
levdede språk barneni den kultur ochutgångspunktsintog

L178
utgångs-arbetade medellerTrots attatt mangenom --

iutkantskultur ochiliv och vardagi barnenspunkt en
själva be-delvisinte alls eller baraiblandlärarnaspråk som

tilltornedalsñnska ledde arbetetsamiska,svenska,härskade
riks-svenskbetygmedgrundskolanlämnade överbarnenatt

starkareungdomarnaframför allt hadegenomsnittet. Men en
imöjligheter ungdomarsinaframtiden ochtill äntilltro egna

fortsatt arbetadärNorrbottendelarandra manav
traditionellt.

beskriver också hurprojektetdeltagit ilärareDe ar-som
beskri-förenklat kan detMycketsuccessivt utvecklats.betet

från lästetidigare utgick läroboken. Manså att ommanvas
hittaförsöktetidläras. Blev detskulle överdet mansom

harmoftautanför skolantill samhälletkopplingar men-
skrivande, dvs.medbrukade avslutasArbetetinte. provman

ut.lärtpå det man

73 Johansson 1997Jemström
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Dagens arbete går till så barnen först olikaatt fårsätt
undersöka det de ska förstå. Ofta sker det barnenattgenom
och lärarna träffar människor utanför skolan. Barnen får möta
människor berättar och beskriver. Arbetet börjar alltså isom
muntligheten. Eftersom det omgivande samhället liksom ele-

flerspråkigt blir skolarbetetär med nödvändighet fler-verna
språkigt. Eleverna dokumenterar det de framför alltgör, ge-

bandinspelningar och rita och skriva. skolanatt Inom genom
fortsätter dokumentation, berättande och analys mycket ge--

skrivande, också eleverna söker komp-attnom men genom
informationletterande via litteratur.

förenklingstarkI kan arbetsgången beskrivas så här: först
undersöker barnen, sedan skriver de och först därpå läser de.

tidenHela samtalar Arbetet struktureras alltsåman. ot-av en
raditionell på skrifispr§.kets roll i läroprocessen. Trotssyn

eller tack alltsåatt, värderaratt muntlighe-snarare vare man
samtalet och berättandet mycketten högt, läser skri-och- -

eleverna tidigare och bättre.änver mer -

Praktik och teori

och skrivkommitténsLäs- ambition har varit del oli-att ta av
ka uppfattningar skriftspråklighet, lärande och läs- ochom
skrivsvårigheter, för försöka finna detatt förenarsom snarare

det skiljer. Det betyderän vi inte sökt entydigaattsom san-
snarareningar olika möjligheter viautan pedagogisk verk-att

förhindrasamhet bam och får upplevaatt sådana miss-unga
lyckanden under sin skoltid de inte till fullo utnyttjaratt sina
möjligheter till språklig utveckling.

problemEtt vi brottats med under arbetet har varitsom av-
saknaden studier dokumenterar, beskriver och analy-av som

verksamhet i förskola och skola, där bams ochserar vuxnas
arbete med läsning och skrivning får liv lik-gemensamma -

de svårigheter kan uppstå i arbetet. Vi har letat eftersom som
studier kombinerar individualpsykologiska dimensionersom

läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter medav
socialinteraktionistiska dimensioner.
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forskningvisar harforskningsöversiktMyrbergsSom om
handlatuteslutandeskrivsvårigheter såochläs- gott omsom

forsk-finnaskunnainnebär det skullelässvårigheter. Det att
rele-sigvisaskulle kunnaområdenandrapåning varasom

mellansambandfinnasfrågan. 79 Detfor ettantas t.ex.vanta
skrivutveckling/skrivsvårig-läsutveckling/lässvårigheter och

lite.mycketdettaheter, vet manommen
innefattarläsförmågafastinledningi sinslårMyrberg att

denocksåvilketförståelse äravkodningsåväl text,avsom
Lik-praktiker.ochforskarebland bådeuppfattningengängse

områdetgjorts inomdetvi konstatera mestaväl kan att som
medvetenhet.fonologiskframför alltavkodningengäller

fonologisk medveten-översiktenframgår detSamtidigt attav
inter-de femi någotträningsmålmedfinnsintehet avsom

kompensatoriskaetableradenationellt mest programmen.
studerathittillsforskningenvisar alltsåöversikt attMyrbergs

medanläsutveckling/lässvårigheteraspektmindre pro-aven
arbetarskrivförmågaochbarns läs-utvecklaavsedda attgram

språkfönnågan.aspekterflermed av
delhelviintrycketöversikt kan vetattMyrbergs ennuge

utvecklingenförbetydelseavkodningensochfonologinsom
framföröversiktenViläsförmåga.människas attmenarenav

skrivutvecklingochläs-rad aspekterpekarallt attut aven
gällerstuderats. Detinteskrivsvårigheter ännuochläs-och

skrivut-ochallt läs-framförochbetydelseskrivandetst.ex.
hela deti ljusetsvårigheterrespektiveveckling samman-av

HeathsFrånungdomaroch t.ex.växerbarndärhang upp.
avgörandeharbakgrundsociokulturellvistudier attvet en

ock-Viavseendeni allautveckling vetför barnsbetydelse
detdvs.bakgrund,kulturellochkönklassbakgrund,så att

såförskolan/skolansig in imed änharungdomarochbarn
ochi förskolansmeddet deroll ärspelar änlänge större om

verksamhet.skolans
sociokulturelltsådantmedarbetarForskare ett mersom

detöversikt. Meni Myrbergsmedintedockfinnsperspektiv

"9 Bilaga 3
"’° Heath 1983
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finns ingen anledning det generellt gäller föratt tro att som
barn och ungdomar inte också skulle gälla barn och ungdo-

f°ar svårigheter med läsning och skrivning.mar som
verkarDet alltså inte någon forskning hittills äg-som om

sig just frågorde vi haft i uppgifi belysa, hur peda-nat att
och lärare konkret varje dag och på lång sikt kan arbetagoger

så alla barn f°ar kraft och lust för iblanddet mödo-att nog
arbetet skriñspråket. Men forskningenserövraattsamma

uppgift kanske inte heller komma medär att utsagor om
praktisk verksamhet hjälpa fram pedagogers ochutan attmer
lärares reflexion vilket i sin kan utveckla den praktiskatur
verksamheten.

flesta läraresDe val arbetssätt och undervisningsinne-av
håll beror sannolikt på lärarens personliga uppfattning
medveten eller omedveten och erfarenhet hur läsan-om av
de, skrivande och lärande går till. Pedagogens och lärarens
olika undervisningsstrategier hennes kunskaper,avgörs av
värderingar och ambitioner. Dessutom verkar lärarens upp-
fattning meningen med skriftspråkligheten i hög grad på-om

innehållverka valet och arbetssätt i undervisningen.av
den klassrumsinriktadeInom forskning, sedan slutetsom

70-talet etablerat sig, råder ganska skeptisk inställningav en
till frågeställningar vilka metoder de bästa iärom som un-
dervisningen. flesta undersökningarDe gjorts bygger isom
huvudsak på elev- och lärarintervjuer inteoch på utförliga
klassrumsobservationer och de försök gjorts jämföraattsom
olika metoder för den tidiga läsundervisningen har inte visat

val metod och/eller undervisningsinnehåll på-att ensamtav
verkar elevernas läs- och skrivutveckling.

an-Eric GustafssonJ redovisar data från aktuellen genom-
gång ReadingIEA Literacy 90/91 visar klassbak-attav som
grund i bemärkelsen kulturellt kapital ekono-änsnarare-
miskt kapital det framgång i skolanär vadavgörsom-
gäller läsning. vill"3 Det det eleverna har sigmed in isäga,
skolan kan spela roll det dem där.större än Enmötersom an-

8 Gustafsson 1997
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ekonomiskti kulturelltförklaring skolantänkbar är attnan
lärandevillkor förområden erbjuder bättrestarka

tyder på lärarensresultatfinns dock uppmunt-Det attsom
under-betydelse.kan ha Menintresse för elevernaochran

IES:skvantitativt slagbrett ochsådantsökningar ett somav
såockså kunnaotydliga. skulletydliga och Detbådeär vara

intresse. slut-bra ökar lärarnas Hanspresterarelevernäratt
ytterligaredet behövsIBA-genomgångenefter är attsatser

longitudinellt slag.forskning bl.a. av .
ovanligt duktiga. VarförSverigeiläsareDuktiga är vet

frihetmed gradenhängadet kaninte, avsammanmenman
organisera sittelever kanskolarbetet. Deioch somansvar

utvecklasdetmöjlighetfår änoch göraarbete att mer--
skolstar-med denockså hängakanandra. Det samman sena

börjar skolan.innan delär sig läsabarnflerDvs.ten.
före-skrivsvårigheter ska kunnaläs- ochförstå hurFör att

bild vadskaffa signödvändigtalltsådet attbyggas är en av
skriva.sig läsa ochbarn läri "rum" därhänderfaktisktsom

hjälpenbart medkring dettamedinteräcker attDet resonera
behövsoch skrivande Detläsandevadteorierolika omav

självafaktiskt och hur deföljer barnvadstudier göräven som
för under-förståelse denå djuparedetta. Föruppfattar att en
skrivutveck-påverkar läs- ochmöjligenvisningsfaktorer som

uppföl-klassrumsstudier ochkvalitativabehövslingen även
med lärare.djupintervjuerjande

O

skrivsvårighe-förstå läs- ochbörjanibara"Vi attär ännu av
olika förkla-radLundberg Ennatur", Ingvarsägertemas

och skrivs-människor utvecklar läs-varförtillringsmodeller
problemen kansåsäkertfinns och detvårigheter är att vara av

varandra. Många frå-samverkande medslag ocholikamånga
ytterligare belysas.behövergor

3 198Jönsson,Amman
150Lundberg 1994 s.

"5 1996 10Lundberg s.
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Eftersom det i verksamheten i förskolaär och skola det
avgörande arbetet har förskolansäger pedagoger ochrum
skolans lärare viktiga erfarenheter och kunskaper tillföra.att

och skrivkommitténsLäs- mening forskning i frågorär att
har läs-med och skrivsvårighetergöra kanatt och måstesom

utvecklas lärare och pedagoger dras in iatt projektgenom
kan bidra till förståelsen för hur undervisning kan före-som

bygga och läs- och skrivsvårigheter.möta Mycket har gjorts
ioch praktisk verksamhetgörs och det finns många antyd-

ningar det lyckade. Sådan verksamhet skulle behövaom stu-
deras, dokumenteras, utvärderas och synliggöras både deav

involverade i verksamhetenär och forskare utifrån.som av
Enskilda individer och olika intresseorganisationer har gett

skrivkommitténLäs- och fördjupad förståelse för deen
många gånger förlamande och förkrympande erfarenheter
bam, och har gjort följd sina svårig-unga vuxna som en av
heter. iblandDet handlar traumatiska upplevelser i såvälom
skola arbetsliv.som

Men många lyfier också fram positiva erfarenheter, peda-
gogiska möjligheter och konstruktiva förslag till lösningar på
i alla fall del problemen. följandeI avsnitt försöker vien av

några dem. Vi visar någraröst exempel på olikaatt ge av
verksamheter där pedagoger och lärare försöker bygga goda
miljöer för barn och ungdomars läs- skrivutveckling.och
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ochRöster Rum
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Röster

ochmänniskormed mångasamtalatträffat ochVi har grup-
med ocharbetarellererfarenhetolika harpå sätt avsomper

harskrivsvårigheter. Derasoch röstersig för läs-intresserar
blivitellerfor våratill grundlegathandefter resonemang

överlämnaravsnittethärdetbetänkandetexter. Ivåradelar av
antal dem.tillochvi ord ett avpenna

tillkommerochungdomarbarn,dedelEn somvuxnaav
gång.arbetetsundermedtagit kontaktsjälvatals har oss

tidningarihämtatenstaka gångerellervi söktAndra har upp
föräld-viaberättarskriver älva; andraNågratidskrifier.och

journalister.ellerlärareförskollärare,rar,
täckande. Det äranspråkinteUrvalet attgörröster vara

ellervarkendem,vi råkat hörasåantal röster merett som
mindre.

skrivmö-författarensspårtydligabärNågra texterna avav
i obe-publiceradevelat sinaalla haharFörfattarna texterda.

ochberättaviktiga sakerharde attskick. Dearbetat attmenar
läs-betänkandeifalleti det härformen ettden omyttreatt
be-till denytterligarenågotläggakanskrivsvårigheteroch -

rättelscn.
Lärarutbil-kör.i dennasaknaserfarenheterviktigaMånga

dessainte påberorpolitikers Det attochdares t.ex. grupper
ellerskrivsvårigheterläs- ocherfarenheterinte har av ar-av

isynpunkterharinteheller deinteproblemen,med attbete
tilltalatharså dessadetSnararefrågan. är att ossgrupper

det denhärenskilda. Och ärjust än somgruppersommer
får ordet.individenenskilde som

bildskatillsammantagnaidéVår rösternaär avatt enge
frå-motsägelsefullaiblandkomplicerade ochsvårfångade,de

kanskrivsvårigheter. Ingen sägasoch röstläs- gerörsomgor
mång-läsarenkanske kanlösningen. Menellersanningen ur

kanoch frågorurskiljafalden mönsterröster ge un-somav
någrakanske kansinisamtaltankar ochförderlag tur gesom

svar.
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Det fel på skriftspråketär

Mannen talar till i den här gammal skolpoliti-ärtextensom oss
ker, pedagog/psykolog och slcriftställare. klassarHan sig själv

dyslektiker.som
frånMinnena hans första skolår inte ljusa. Hans startadeär

lång utbildningsväg 1925 i liten B2 skola på landet,en en men
folkskoleåretdet sista gick han i Vid tillfälle, då hanstan. ett

med sin den lärarenmötte på svarade denne pågatan,mor nye
moderns bekymrade frågor: Jo, pojken illa,stavar men annars
går det bra. Frun ska han, brukar säja,veta att är rätt-som
stavningsidiot.

Jag troligenkom med läsningen redan under förstasnett
terminen. Somliga bokstäverna, skulle sättasav som samman
till ord, inte.stämde Och istället för åkk". Eftersomt ex
alfabetet inte fonem brast logiken.är Vad skulle lita påman

tvingadesJag lära mig varje 0rd för sig. När orden eller hand
blev många och långa blev det jobbigt, jag hängde medmen
B-nivå. Stavningen stadgade jag någorlunda med öv-upp
ning och rättstavningsregler; svårigheterna med läsning har
hängt med hela livet. folkskolan,I då ,skulle stå i bän-upp
ken och läsa sitt stycke, jag ofia så pressad 0rd ochattvar var
rader hoppade, och jag förstod många gånger inte vad jag
läst.

någraMen arbetar på, förstå varför kamrater,utan att som
ingetpå vis duktigare utanför skolanär ständigt bättre iär

klassrummet, det gällernär och läsa. Detta uppfattasatt stava
då naturgivet och underordnar sig ödet. Ett handi-som man
kapp kan lära sig leva medatt ärren.trotssom man

har aldrigJag kunnat lära mig läsa i fraser läseratt utan
0rd för ord besvärande långsamt. Enligt minsamt övertygelse

det den upprepade bristen på logik mellan uttal ochvar stav-
ning vingklippte mig redan från Detstarten.som stora gapet
mellan bokstav och fonem placerade mig i de ordblindas

Om varje fonem hade sitt itecken sknfi skulleegetgrupp.
troligen många skritt-språkssvaga slippa detta handikapp, och
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ordminnesviktande bleve betydelse. Det är tröstutanett en-
egentligen intedet mig det fel påkunna ärsäga ärattatt utan

skriñspråk."vårt

Styrbjörn år79
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På jullovet ringde specialläraren

gickförskollärare och förskoleseminarie 1973-75.Jag är
ihåginte komma pratade dyslexikan begreppetJag att om

utbildningen. Vi diskuterade läs-under och skrivsvårigheter,
perceptionstömingar.utifrån begreppet jag minnsVad ärmen

då inte intresserade mig speciellt mycket.detatt
pojkar födda och försthar 80, 81 87.Jag Det närtre var

mellanson, född påmin hösten, skulle börja första klasssent
jag blev medveten begreppet.omsom

speciallärareMin och hon hade erfarenheterärsyster av
dyslexi koncentrationsvårighetermed och de flestabarn -
höstbarn.pojkar och

lite motoriska övningar Christerprövade på bl.a.Hon

fingrarna klaradepå tummen". han.sätta Det
Christer fick gammeldags fröken. år ochHon 62en var

undervisat i kommunen sedan 40-talet.hade
skriva sittChrister kunde han började skolan.närnamn

jul sigtill hade klassen lärt halva alfabetet ChristerochFram
ihop några ord.kunde uda enkla

roligasttyckte det räkna, hade problemHan attvar men
håll. Därförvända hade han bildmed rättatt sexan en

fastklistrad vid bänken.sexan
ringde specialläraren tillPå jullovet hem mig och undrade

börja iChrister kunde gå skolan bara på fönniddagama.om
schemat så dag gick han mellan åttaAnnars att varannanvar

tiotolv och dag mellan och två. Christer kon-och varannan
sig bättre på fönniddagen,centrerade frökentyckte och spe-
Christer tyckte detcialläraren. lite konstigt, rättadevar men

efter fröken. tyckte fortfarandesig Han skolan rolig,att var
jobbigtdet skriva Fröken krävde ele-att snyggt. attvarmen

sida sidaskrev och med bokstav.upp ner sammaverna
våren läste jag iPå DN koncentrationsvårigheter kundeatt

kaliumbrist och därför skickade jagbero på Christermed

varje dag. jagbanan Men slutade med det efter ett paren
då den oftast låg kvar halvmosad iveckor, väskan.
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Christer koncentrations-jag hadeintetyckteDessutom att
iuthållig det han tycktemyckethansvårigheter var ro-var-

ligt.
speciallära-vårterminen tycktekvartssamtalet påPå sista

såvarje dag underlästränaChrister skulleatt sommaren,ren
uppsättningsig. Vi fick hämtalärttappade det hanintehan en

fannlite det,Christer gnällde välhos henne.böcker menom
minuter.varje dag, 5stundläsasig i att caen

ochvarje veckadiktamenmedbörjade frökentvåanI
minmedhemmafel. Jagför detskrevChrister mesta var

speciallära-ochklagade på honoch frökendå attyngste son
jagDå börjademed allt.Christerhjälpahanninte vararen

arbetadå klassen skullei veckanfönniddagi skolanmed en
Chris-föri övningsbokenuppgifternalästesjälvständigt. Jag

Christersedan tycktehösttenninen,påfungerade attDettater.
hadeingenhemma. Detkundejag mam-annan somvarvara

skolan.mai
Christerföroch längrefleraHemuppgifiema blev attnu

i skolan.andraifatt dehinnaskulle
Vi gickdiskuterad. hosblivitdessutomhadeChrister syn

irrite-barahansjukhusetpåÖgonläkaregammal men varen
skickadeså hankunde bokstäverna,Christer interad över att
"jagsjukhus med ordenpå vettill annathonom ettexperter

dåligt.Christervarförinte ser
visåi hjärnanmisstänka närmig tumörfickDet att en

ingetdit. hittadeåka DeminfickDanderydtillskulle man
ingenoch tumör.synfel tursom var

ioptiker Skär-hörtminhadetvåaniVåren syster om en
dysleximed Dessutompå barnspecialiseradholmen som var

hört.dyslexi, hade honorsakasynfelovanligtkunde ett
inget synfel, barahan hadeChrister,dit medåkteJag men

på hemma.schemavi ñckögonmotorik, så tränadålig attett
föreställdepåklistrade väggenJag ett ensompapperupp

kritafölja medskulleChrister runt, mnt.racerbana, ensom
jag förde denblickenmedföljahade närskulleSå pennaen

håll.olikaåt
blevoch detdatorspelen kommabörjadehärdenI vevan

gammalstirra påövningroligaremycket än penna.enen
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Min föreslog också jag skulle kontaktasyster Paulatt
Parlenvii. inteHon tyckte skolan gjorde tillräckligt for

DiktamensläxomaChrister. pinan, och frö-ävenvar rena om
ville Christer bara skulleken ord, ville han inte bliatt ett

särbehandlad.
Med speciallärarens hjälp skrev Christer fantasirika be-nu

på datorn. skaparlusträttelser Hans och fantasi fortfaran-var
de på topp.

ville inteSkolan och kunde bistå ekonomiskt dåoss
Parlenvii.ville kontakta Mina föräldrar ställde då medupp

så jag och Christer flög till Göteborg.pengar
testadeUnder hel dag Paul Parlenvii Christer. Ett testen

hjämhalvahandlade for vilkenstängaatt attom av en se
hjärnhalva Christer arbetade med. Christer ställdemest upp

påmed liv och lust. stolHan kundesatt svänga runten som
och jag minns hur han svängde fram tillbakaoch mellanmest

jag troddeunder såoch resultaten skulle bli dåli-testerna att
Parlenvii tvivlade inte.PaulMen Han lika entusiastiskga. var

tillChrister. korn framHan Christer varken hö-attsom var
eller vänsterdominant och det bra påatt tränaatt attger- var

använda höger sida kroppen. Det också viktigt attav var
skilja på och och vi skulleI E hörseltest vi komgöra ett när

visade sighem. anmärkning.Det Vi fick ocksåutan ettvara
träningsschema skrivandepå rytmiskt Christer tycktesom var
roligt.

påskolan blev Parlenviis förslagI ganska ljumt.gensvaret
nappade gyrnnastiklärarenDen ställdemestsom var som upp

klockan två i7.45 veckan och hade extragymnastikmorgnar
för högerdominansen hos Christer. Det tyckte hantränaatt

roligt.var
Fröken lovade Christer skulle lära sig skrivstilnäratt

skulle den sammanhängande rytmisk. Det betydde attvara
han skulle få lov binda ihop vissa bokstäver på det gamlaatt
sättet.

slutade gyrnnastiklärarenI och den inte in-trean nya var
tresserad extragymnastik för vissa elever. Varje medmöteav
läraren blev jobbigt, för hon fröken där det viktigastevar en

och skrivarättatt stava snyggt.var
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i forskningenNya hade kommitrön fram till läs-attnu
ningen underlättades läste med blåav om man en genom-
skinlig plast Det prövade också, Christeröver texten. men
tyckte bara det besvärligt.var

hösttenninenPå ville fröken och specialläraren att
tänkte Christer skulleöver De pratade medtrean.om om
Christer först och sedan med Det blev jobbigt hemma.oss.
Christer läste Kalle Anka varje kväll och frågade "om jag lä-

varje hela åretkväll behöver jag väl inte gå om"ser
vifröken hörde tvekadeNär kallade hon på skolpsy-att

kologen.
Min själv hade läs- skrivsvårigheteroch i sko-man, som

jättejobbigt,det jaglan, tycket så gick till mötet.var ensam
blev inte lärarna hade sig.Mötet tänkt Skolpsykolo-som

ville vad Christer bra på och undervisningenveta attgen var
fokuseras på det.skulle För övrigt tyckte han föräldrarnaatt

inteskulle beslutet skolan. Eftersom skolplikten igällerta -
nio kan elev gåttår sluta efterredan åttonde klass.somen om

inte riskera, såville vi vi beslötDet Christer inte skulleatt
trean.om

mellanstadietPå ñck Christer underbar fröken, hon sågen
Christer och inte bara hans svårigheter och accepterade hans
skrivstil. På hade hon förståelse för hans iblandstorprov
otydliga stöttade bådeHon honom migoch och Christersvar.
trivdes i skolan.och växte

förståelse hade högstadiet.Sämre Specialläraren där gav
Christer övningsböcker de hade fått i fyran. Läraren isom
samhällskunskap honom låga på eftersompoänggav svaren

läsliga tillräckligtde inte eller väl formulerade. Dessutomvar
avböjde Christer hjälp utanför klassrummet. ville inteHan bli
särbehandlad.

gårhan samhällsprogrammetNu på gymnasiet och liteär
positiv till lärare och skolan.mer

Vad jag lärt mig dyslexi viktigthur det medär är ettom
fungerande nätverk eleven.runt

min mina föräldrarUtan och mellanstadielärarensyster,
inte Christer haft självförtroendehade det har ihan dag. Det

dyslexi i dagtalas 1988 då Christer började sko-änmer om
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förhoppningsvis bättrenyexaminerade lärarna harDelan.
första fröken.Anderskunskap än

viktigt.mycketinte handikappetoch barabarnet ärAtt se
inte ti-någonting, och helapåbrafå kännaAtt äratt man

likaså.rättadbliden
för-sig Dessalärläsa attDet stava.är att mansomgenom

inte befrämjarstyggelsediktarnensprovskräckliga är somen
skrivandet.stimulerareller

möjliggör skrivan-uppfinningvälsignadDatorn är somen
tränade Christerdyslexi.med Dessutomför dedet även upp

datorspel. gällde läsaspelade Dethanläshastigheten attnär
doginstruktionerna rätt, man.armars

jagsedan hopparpåsjälv datornskriverChrister mennu,
på hur han kanförslagellerochsekreterarein rättar, gersom

han.tyckerOK,skriva. Det är
sig själv,envishet ochChristerstack troDet är somvar
till vissainställning lära-hansnågonting.sig Menhar lärthan

hinder för honom.första,påminner hans är ettomre, som
DåiblandhanförälderjobbigtDet attär ger upp.som

fungerande samarbeteoch Ett ärmåste stötta uppmuntra.
dyslexi.för medförutsättning barnen
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Hej Lås- och skrivkommittén

härDet brevet har fått frånvi Veronica flicka högstadiet.en

Ni ville hur jag har utväklats med min dyslexi underveta om
år i högstadiet.dessa då ska jag bäreta litte mig ochtre om

mitt problem.
visteså jag inteInnan 7:an vad det vad för problem jag har,

minaså jag och föreldrar gick till spesialist för att vetaen om
något feldet på mig.var

jag gick sistaNär terminen i 6:an så fick jag reda jagatt
skrivsvårigheter.har läs och

jag bäretade det iNär skolan så migde på alvar ochtog mer
Åvenomjag blev slutad bli kalad för dum. jag blir kaladatt

för dum så jag inte mig.tarnu
jag började i Bergsjöskolan ñck jag hjälpså inär 80 mi-ca

i veckan eller spisiallärare. I 7:an gjorde jagnuter mer av en
framsteg i min dyslexi, jag miglärde dellastora t.ex. att upp

jag blev0rd och mycket säkrare jag skriver. I 8:an ochnär
jag9:an har också gjort framsteg inte på det viset imen som
har7.an. Jag i två år ilegat rak linje, alså jag har inteattnu ca

försämrats inte förbätrats så mycket heler under dessamen
år.två

spisiallärareMin har hjälpt mig fast minmycket svenskalära-
har hjälpt mig mycket också. harHon bok it.ex. get utre en

klassen brevbok till henne, och i den har jag skrivitsom en
mycket förbätratoch min stavning.

jag osäkerFör jag skrev bara de få 0rd behövdesvar ner som
skriva. Men kan jag skriva långa bäretelser bryutan attnu

jagmig har fel. Jag har också förståt jag inteatt stav attom
har licka mycket stavfel jag skriiver på dator istället förom

skriva själv påatt papper.
hade standardprov iNär såsvenska skulle vi skriva en

bäretelse istället så skrev jag brev till min lärare, ochettmen
blev facktisktbrevet bra. Min lärare i svenska säjer också att

hon har märkt förbätringar i svenskan och jag skriveratt
mycket och mitt självförtroende har för-att attmer man ser
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jagfacktist Sådyxlexi, dettamin ochbätrats är sant. somom
jagproblem för behövermin dyxlexi så intedetpå är ettser

jagskriver. Detläser ochmig jagtid pålittebara när sommer
hänsynkompisar lärareoch närbratycker tarärär att man
vill.inte gårdetskämsellerinte kan när mansom

hälsningarVänliga

Veronica Almgren



SOU 1997: 108 Kapitel 4 155

tillBrev Skolministern

Malmö februari6 1997
Hej

Vi eleverär går i åk 8 och i olika9 skolor ien grupp som
Malmö.
Vårt bekymmer viär DYSLEKTIKER.att ärgemensamma
Vi har svårare flestadeän andra elever lära vad be-att oss
höver. Detta det svårare förgör välja utbildning ochatt attoss
få arbete sedan.

Under ivecka höstas samlades vi hos Unga Handikappadeen
på Syd iAMI Malmö för få vägledning införatt extra gymna-
sievalet. Då diskuterade vi också hur har det i skolan och
vad vi saknar för hjälp.

Så här detär ha DYSLEXI:att

dålig läsförståelse-
läser långsamt-
svårt komma ihåg vad läserman-
gissar läsernär man-
läser fortare än ögat-
hoppar ord ochöver meningar-
skrivstil hopplöstär förståatt-
svårt läsa långa meningaratt-
hinner inte skriva färdigt-
svårt rättstava-
hoppar bokstäveröver skrivernär man-
svårt dubbeltecknaatt-—
svårt med grammatiken-
långa ord svåraär-
lästalen i svåramatte är——
kompisarna hinner inte alltid förklara-
mycket kraft går för bara hinna medatt-—



1997:108SOUKapitel 4156

skolan:iförunderlättaskulleDetta oss

varje skolaiDYSLEXIexpertnågon
DYSLEXItillkännaskalllärarealla om

DYSLEXItillkännavikarier skallalla om
harelevervilkaskalllärare veta somnya

DYSLEXI
och läsämneni språkklassermindre

halvklasstimmarfler
CD-ROMpåskolböcker

Scannertaletmedkan +datorer styraman
på bandlitteraturmer

biblioteketpåblandväljatalbandfler att
läsaböckerlättafler att

skolanläxläsning imedhjälp
diagnosticeringtidigare

harSverigeielevertusentals sammaruntomfinns somDet
vi.problem som

lösa.kommunMalmöför attfrågainte baradetDärför är en

förmår attkommunernaregeringen ossgevillVi att
skolanklaraför attvi behöverstödDYSLEKTIKER det
ochARBETEfå attvåra möjligheter attgällerDetbra.

FRAMTIDEN.isjälvaförsörjakunna oss

hälsningar...vänligaMed

Sandra KrügerlngerheimJohan

Kim WestmanAnneli Pettersson

till:skickaskanSvar
handikappadeUngaArbete

SydAMI
888 lBox
MALMÖ200 41
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Sagan den lilla farbromom

Ulla Wagner, lågstadielärareär i Veberöd, berättar härsom
själv Tobias och hans läsning. Texten har varit infördom i tid-
skriften Svenska skolan.i

Jävla käring -jag vill inte-
Tobias går i första klass. Hans slår hårt.nävar Som stål-en

fjäder sitter han på kantenytterst sin stol. Den spändaav
kroppen ständigt i törsvarsställning.är Ibland hanrusar upp,
slår vilt omkring sig och far skrikande i klassrummet.rimt

Jävla käring -jag vill inte-
Hela första terminen för Tobiasär och hans omgivning

kaotisk. Högläsningsstundema blir lugn iöar ettsom av an-
ständigt upproriskt hav. Då Tobias kroppär mjuknars och

avslappnad helaoch hans varelse blir lyssnande. Glömsk av
sin omgivning kan han då skratta till, kommentera högt eller
kvida förtvivlan.av

Annars Tobiasvägrar delta i någotatt När vigemensamt.
tillsammans formulerar blädderblocket,påtexter vill han en-

bestämma innehållet. Opponerar sig kamrater, blisam han
aggressiv. Följaktligen deltar han mestadels inte. Sitter han
inte demonstrativt med fingrarna i så försökeröronen, han

med allehanda ljudstöra eller så han sigsätter resolut i en
del klassrummet för visa sin harm.annan attav

Tobias vill inte lära sig läsa. Han splittradär och okon-
centrerad. skrivaAtt bokstäver jobbigtär och försöka läsaatt
karnraternas berättelser tråkigt.är

Han målar bilder, jag hjälper honom skrivaattsom text
till. Om han inte för oroligär skriver vad han berättar,ner

Ändåhans tankar och upplevelser. tycks inte orden betyda
något för honom eller stimulera hans vilja lära sig läsa.att
Ibland river han ilsket sönder sina bilder och hansäger att
inte kan.

Jag skriver brev till honom för honom förståatt att att
orden redskap förär tanken och kan kommuniceraatt man
med skrivna 0rd. Andra terminen han på mina brev.reagerar
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tidmycketlagtmålningar, hanñnamedfårJag nersomsvar
sigbryrHansig hur brevenbryrpå. Han ut.mödaoch serom

mighanjaginnehåller och hur närdevad gerreagerarom
något.blir glad ochjag sägerochdem om

jagvisarmålar årbilderna hanochplitar atthanOrden ner
varandra.Uppenbarligen bryrför honom.viktig omoss

Ändå varandra.nåvi intekan
in tillintehittarinstängdhet. JagTobiasiinintenårJag

all-hansdärinreTill dethonom. rummet,hosberörbaradet
ditVägentankar. äroch hanserfarenheterhansfinns,var

blockerad.
hämtaråk DefrånläsfaddrarvårakommeronsdagarPå
böcker.läsamed demtillsammansförfadderbarn attsina

väljer till-önskningar. DefadderbamssittfrånutgårFaddem
titel ochsedanskriver deläsjoumalbok. I enensammans

plastñcka.imedhållerdeböckerförvararochförfattare en
farbrornlilledenSaganfadder läserhansochTobias om

försjunkerfaddersinintilltrycktLindgren. TättBarbroav
deslut harlektionenöde. Innan ärfarbrornslilledeniTobias

medi klassrummetinTobias kommerboken.avslutahunnit
hanfrågaPå minintill sig.trycktfarbrornlille tättden om

påvirrar hanbokbordet,påsigifrånbokenläggaskallinte
Påjackan.undersigmedden rastenhuvudet. Han uttar —

ibokenhanläggergå hem,skallhaneftermiddagen när rygg-
säcken.

tillTobias framlässtund,förtiddå det stegardag ärNästa
farbromlille"Denmedmig

dig.medBaradig frökenmedden härvill läsaJag nu.—-
sittaviskaVar

beslutsam.mycketHan är
far tankarlokalhittarjagSamtidigt tom genomensom

Förmodligen kom-svår för honom.förBokenhuvud. ärmitt
själv-för hansbli förödandekanmisslyckas. Dethan attmer

härjust denOchvill läsahandetVad gör attkänsla. är som
resultat.vi försökt läsa utandessaAllaboken texter som

ocksålästräning med läxorsystematisk utantidensistaDen -
hända nuVad kommernuOch attresultat.
emot handomså dummafrökenTitta --
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jag hunnitInnan dörren har Tobiasstänga boken uppsla-
Han upprörd och iär Han berättarögonen. och be-svartgen.
samtidigt han visar bilderna.rättar som

berättar farbromsHan behov kärlek och hans svå-om av
righeter få ensamhet ochvän, övergivenhet.att Samti-en om
digt berättar han sig själv den lille Tobias.om ensamme~

Boken väcker hos honom.smärta Den vidrör sådant som
har med hans erfarenheter livet villHan läsa bo-göra.attav
ken för han känner igen farbrom. villHan läsa sig själv.om

behovhar förståHan bringaoch ordning i sittattav eget.
samtalar försökerNär jag använda ord finns densom

sidan han ska läsa. På så han bereddsätt är orden kom-när
Tobias hur läser hangör när känner tillvetmer. man man -

bokstäverna han förtrogen innehålletmedär och villhan- -
Därförläsa. klarar han det bra alla förväntningar. Or-mot—

den han uppfyller honom och driver läsningenmöter framåt.
iver läsa inteHans och efter minuter20att måste jagavtar

honom.avbryta
vill fortsätta hemma.Han Inte det lästa gårepetera utan

vidare i ringerJag föräldrarna och försökertexten. för-upp
klara vad hänt. Vi kommer det häröverens att är ettsom om
tillfälle måste tillta vara.

Tobias bär Sagan den lille farbrorn med sig underom
lång tid. Han läser den många gånger. Han berättar denom

för föräldrar,och läser den syskon, sina faddrar och för mig.
Tobias har med Barbro Lindgrensmötet för-textgenom

stått vad läsning går på varför det bra kunna läsa.ut är att-
insikt utvecklarDenna hans läsning mycket snabbt. Ennu

dag lägger han ifrån sig Sagan den lille farbrorn påom
bokbordet och vill läsa bok.en ny

6-170935
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dyslektikerlatdum ellerVarken utan

harförsta skolårendeIngelasskildringen väg sexgenomav
journalistenskriven Yvonnebostad.Vår Denfrån ärhämtat av

Nenander

i första minnsi fall klass,början, allakul iganskaSkolan var
förväntans-7-åringar glad ochalla andraIngela. Hon somvar

kompisar, skolbänkarochfrökenalltihop medtyckteochfull
ingahelst. Då hade honspännandehurböckeroch somvar

vid års ålderredan femmed. Tvärtom,hängaproblem att
bokstäverna.honkunde

jag inte kundesigvisade detsmåningom sättaså attMen-
skri-börja läsa ochvi skulleSåtill ord. närbokstävernaihop

i tvåan fick jag stödun-Redanjag problem.fickpå allvarva
dervisning.

för Ingeladet gickganskamärkte trögt attsnart attLäraren
Ingela ba-trodde kanskeskriva. honMenochsig läsa attlära

utvecklad.lite sentVarra
hennesförklaring,aldrig någon sägerVi fick mamma-

såjag hjälpte henneochläxomakämpade medIngelaTove.
Svårtbegåvad.honmärktekunde. Jagjagmycket att var

aldrig hañ.har honfattaför att
fickår sedanför någraTullingehit tillflyttadeviNår-

svårt medblevtråkigt DetganskadetIngela ett tag. om-nog
oñatill och hadeskolanville inteställningen. Hon gärna

iont magen.
ansträngdeintelat ochhontycktelärareHennes att var-

hon traggladejag hurMenTove.tillräckligt, vetsig säger
hon alltkundehennejag förhörde ettNärläxoma.med som

utantill sak Tovesiglära sägerMen ärrinnande attvatten. en
något heltskrivaochläsa annat.och att

hund,familj hardjur;älskariIngela 6-an. HongårdagI en
såpoperor på TVälskarIngelaakvarium.ochtvå katter ett

detjust fått ochhar honsaker. Datorpåsamlaroch avmassor
hjälpmedel vid läxläs-ska ha denhonmeningen attär som

ningen.
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Ingela får fortfarande stödundervisning i skolan. Elever ur
alla årskurser på hennes låg- och mellanstadieskola har ge-

lektioner då de får hjälp tidoch påtränaextra attmensamma
efterde halkatämnen

6-anDiagnos i

isina år skolan kommit efterIngela har under delsnart sex en
jämfört medmissat del kunskaper klasskamratema.och en

har också fått sig knäck. hemsktälvförtroendet Det är atten
inför och staka sig hela tiden.högt klassen Då detläsa ärt.ex.

alla andra. Omsjälv dummare stödlätt änärtro attatt man
förklarligtblir skolan någotdå,från läraren saknas nog man

vill slippa.helst
jagfick reda på har dyslexi,först i höstas be-Det attvar-

praktikantVi från Lärarhögskolanhade hosIngela.rättar en
och det konstateradesfick del detdå. Jag göra tester attenoss

dyslexi jag har.är
Ingela. ska jagjätteskönt, Nu fåkännsDet säger ett-

undervisningen,för läxorna ochskräddarsytt program proven.
tid för mig. jagallting jättelång läserDuFörut vet,tog en-

jättesvårt ihop långa 0rd. jagoch harbokstav i Näratttaget
först få det inne i huvudet.så måste jagläser högt rätt

iförstås särskilt jobbigt vi börjadehär blevDet närsexan-
får jag Mind-också. annorlunda läxor.med engelska Men nu

in.pluggaoch färre glosorläsa attattre
jag för minaallra bästa kunnat tala kompi-Det är att om-

i jagjag inte huvudet, har specielltdumär attutan ettattsar
hopparhandikapp bokstäverna bara framförgör att runtsom

mig.påögonen
"så står det inte jagingen fräser läserdetNu närär som-

i ihjälp andra klassen stället.fel. får domJag av
orolig för flytten till högstadiet i höst. Då fårändåTove är

följaktligenigen kommer tillhöraIngela byta skola och deatt
fåri den skolan. lärarebland eleverna Honyngsta nya som

tillspeciella hänsyn Ingelas handikapp.måste övertygas taatt
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och betygsjakten ökarprestationskravenTempot, suc--
jagvisst undrar hur det kommerskolåren såcessivt under att

gå.
slöjd,optimistisk. gillarsjälv HonIngelaMen är gymnas-

geografi ocksåochskolämnena. Mattebildoch ärtik mest av
skriva min-själv där fårhonhenneså bokenochkul, nerom

funderingar.ochnen
dragithañ,alltid honIngelaKompisar har även mestom

eñermiddagarna ochsjälv påsigfortillbaka hemmasig
tidhar mycketmellanstadiet. lagtHonunderkvällarna nernu

på läxor.

bergsbe-innebandy och kanskebörja spelaska jagNu-
nyligenVi hade friluftsdaghon.deklarerarockså,stigning

jätteroligt.klättra. Detfickoch att varprova
mig.kallade deSpindelkvinnan
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skrivsvårigheterochLäs- i matematik

Molloy högstadielärareGunilla i svenska och lärarutbildare.är
berättar och några andrasitt högstadieläraresHon samtal,om

eller brist på samtal, Martina i åk. Martinas lärare i mate-om
matik har läs- ochMartina skrivsvårigheter ochtror att menar

svensklärarensdet äratt ansvar.

tycker det egendomligt det skall behövaJag är att vara-
här på skolanmatteläraren upptäcker Martinas ochläs-som

skrivsvårigheter, till mig under föräldra-ettsa en mamma
blev osäker.samtal. Främst svensklärare vadJag som var-

ijag hade försummat Martinas skriv-det läs- ochatt sesom
inforockså begreppet läs-förmåga Men och skrivsvårig-
matteundervisningeni samband med vadheter detvar som-

inom för migoch skrev främstläste bestodämneett somman
siffrorav

det svårt med matten frågade jag Martina.Vad ärär som-
uppgivet axlama.ryckte påHon

inte,förstår hon.Jag sa-
förstårdet du inte undrade jag.Vad är som-

medska dem.Talen. Hur göraman-
ska räkna demdu hurMenar utman-

Nej. Vad de betyder.Ja.-
själv MartinaMatteläraren har läs- skrivs-ochsäger att-

inflikade Martinasvårigheter, Han borde väl veta.mamma.
hon inte räkna talen.Som kanattser

Martinas mattelärare,ska tala med lovade jag.Jag-
Martina och hennes gått dörren,När utmamma genom

och hämtade Martinas skrivportfölj.gick jag Detta samtal
i årskurs iutspelade sig på våren och skrivportföljen7 fanns
skrivit från iMartina hösten årskursalla Dettexter som var

smådikter, sakprosatexter, utkast tillkorta längre berättelser,
avslutningar,inledningar och reflexionerolika lästöver

skönlitteratur lågDen Detöverst.senaste texten ettosv. var
rubrikenmilj6.under Uppgifienbearbetat utkast be-attvar

milj vilken helst, så någonskriva i klassenattsomen annan
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sågbeskrivningen. Så härutifrånbildmålaskulle kunna en
Martinas text ut:

till havet. Detledergmsgångenbredadengår längsJag nersom
och Sjögräsoch doften tångluften ljummenkväll, ärär avmen

och gularödastår småsidorbådaPå stugorstark. vägenär om
och glas-småstensnäckor,Stranden bestårknutar.med vita av

domspolatsnedslipade överhar blivitbitar vattnet somavsom
ned ibryggan och tittarpålägger mig vattnetefter år. När jagår

dombryggan,simmar rörstimjag motmaneterett somser
tittarspöklikt. När jagoch vackert, emotsakta nästansåsig
detspegla iostformade månen sigden svartajaghimlen ser

vattnet.

medMartinasdiskuteratellervarken läst textdåhadeJag
jag skullesåg jag hurjag läste den pratamedanMenhenne.

läsaförmågagodahenneshurden; attmed henne omom
utveckladeidéer demspråk ochbådeoch hurandras texter ur

vi tidi-despårkundeskrivande. Jag texterhennes eget se av
mening-förstaMartinas Deni text.mönsteranvänt somgare
NybergsAlthofffrån"grusgången kom text urenomen
hurföranvändebokden mest attSpråklådan, mansesom

vigrusgångstext hadedennamed språket. Justlekakunde
Detmeningenandrai dengånger. Rytmenfleratillåtervänt

så lugnt"Detfrån raden attärkväll...osv kom nattär men
Eufori,Ekelöfsfladdra... Gunnarbrinnerljuset att enutan ur

inne-Självagånger.lästhadeockså allavi ettdikt parsom
frånSommarkväll, komtillgå vattnethållet, att ennerensam

skrivit ochklasskamraterhennes somtext avsom enen
innehållet,såvälspråkettextkäman,helaläst. Menalla som

mellan hen-samspeletMartinas I resonemanget omegen.var
hennejag kunnaskulle attandraoch uppmuntratext nunes

honskönlitteratur,lite närläsafortsätta ännuatt sernumer
ångradejag ochtänktetextskrivande,påverkar hennesdethur

föräldrasamtalet.underskrivportföljeniinte tittatviatt
vissteinte.mig JaglugnadeMartinasåsynenMen textav

med andrasamspelskriven iinte baraalltför väl textenatt var
and-medsamspelskriven idessutom näraettDentexter. var

Även ivadinte hörtjag sagtsi klassen.elever somomra
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Martina sittaenskild så hade jagvarje settgensvarsgrupp,
sin bästa väninna och dels i med andradels med en grupp

och gång på gång läsa sin och lyssna påklasskamrater text
synpunkter. mycket hennes eventuella läs- ochHurandras av

hade då undgått mig mycket demskrivsvårigheter Hur av
tagit bort" frångensvarskamrater såhenneshade sägaatt

texthennes
jag Martinas mattelärare.talade med HanFöljande dag

föregående kväll.bekräñade vad sagtssom
intedyslexi. förstår vadklart hon har HonDet är att-

hon läser.
inte förstårvad det honMen är-

märkt. hennesmåste du ha Duläser.Vad hon Det är-
svensklärare.

vivad hon läser. läserförstår Menjag tycker honMen att-
Är språk i matteböcker-detskönlitteratur.förstås annatett

na
honspråk. svenska. Meninget DetDet är närär annat-
inteså kan honsitter där och glor,förstår, hon barainte

heller räkna.
ni dåHur gör-

det duvi då Vad tycker du,du, hurVad ärgörmenar-
intemed någonskasvensklärare, göraattär sommansom

vad läserförstår hon
defensiven. eftersombåda på Jag,viVid det här laget var

jag intehemlig fortiden fannsmig helainomdet attoroen
Martinas och hennesbådesvårigheterdesett mammasom

defensi-Min kollega påhon hade.påstodmattelärare att var
undervisade ele-jag nuddat vid frågan hur hanfor att omven

jagforsvårigheter. Eller kanske barapåstods ha attsomver
undervisadefrågan hur hannuddat

nå-Martinas lärare i SO-ämnena. HansökteJag omupp
i borde väl haundervisade Martina fyra ämnen,somgon,

lyfta frammig för inte direktbestämdenågot.märkt Jag att
skrivsvårigheter, vad han ha-frågadeläs- ochfrågan utanom

Se-Martina. funderade stund.uppfattning Hanforde enom
han:dan sa
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uppfattning.jag inte jag har någon HonJa, ärvet om—
ñck känslan Martinaoch elevenväldigt Jag atttyst. mer mer

inte min uppfattningi flera olika upplagor.existerade Det var
hon tyst.att var

då, duHur tyst, menar-
i diskussionerna.aldrig någothonJa, säger-

diskussionerfördå slagsVad-
diskussioner. kan så-du DetvadJa vara ommenar-

moskébrärmingeni tidningen, istårhänt,dant somsom
förr och hur detnågot i läxan hur detellerTrollhättan var

aldrig något.Då hon hondiskussioner. Mensägerär nu
titta på någrajag. kan få hen-bra, Duganskaskriver tror av

skrivningar.nes
anmärkningsvärt.skrivningar visade ingetMartinasMen

på frågor korrektsvarade enstakaEnstaka 0rd stava-varsom
meningar iblandi fyradeMeningsbyggnadende. tre, som var

också korrekt. Ibland hade honfråganågonpå varannansvar
påståddahade det med hennes läs-på frågorfelsvarat men-

göraskrivsvårigheteroch att
ijag Martina korrido-träffadeNågra dagar ensamsenare

ochhejdade henneJag sa:ren.
dina skrivsvå-med läs- ochpå det härfunderatharJag-

skrivporttölj ingetoch såg däri dintittaderigheter. Jag som
fortfarande vad du dujag undrarSåpå det. närtyder menar

mattetalen.inte förstårdusäger att
Precis jaginte.förstår domJag som sa.som-

förklararförstår domdu inte Hurvad händerMen när-
digförmatteläraren

hanska förstå själv.vill jag Hanhan sägerMen attatt-
Vi måste lärajämt och förklara.medintekan attossossvara

förstår ju...i klassenOch deli skolan.förstå redan en
uppgivensågHon ut

frågade jagmed mattenalltid hañ problemduHar-
högstadiet. alltingpå Men härbörjadeNej, det ärnu-

mellanstadiet, honannorlundastökigt ochsåockså mot
mattelära-jag kanske glasögon, harså behövertill. Ochlojalt

sagt.ren
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Vad du du skall med dem påtror duatt mattense som-
inte har saknat på svenskan undrade jag.

På svenskan skriver aldrig tavlan,nästan svarade-
hon Och jag behöver aldrig fram införrappt. domensam

Och jagandra. läser och skrivernär svenskan, då har jag
framför mig,boken och det skall inte eller fel så där,rättvara

så jag blir inte pånervös sättsamma
allt hade jagTrots känsla Martina stod på säkrareatten av
jag.grund Hon hade något ifrånutgåän definition påatt en-

sina svårigheter med inte förstå och till denna definitionatt -
kunde hon knyta mängd konkreta skolvardagserfarenheteren

bekräftade den ursprungliga definitionen. Det stöki-som var
högstadiet;på det förstärkte redan existerande läs- ochgare

skrivsvårigheter. Det skrevs på tavlan och hon hade svårt att
det förstärktedet; också svårigheterna. bävadeHon för attse

tillgå fram tavlan. Hon för många läraretyst; ut-ensam var
de eleverna problem i sig. klassrummetsgör I of-tysta ett

fentlighet blev hon all uppmärksamhet riktadesnervös när
enbart henne till skillnad från andra elever njötmot som av-
varje sekund de fick uppmärksamhet.som

samtidigt talade MartinasMen henne. Jagtexter emot
kunde inte, hur jag letade, hitta något tydde påännoga som
läs- skrivsvårigheter.och Märkligt ökade det minnog egen

Tänk jag tittadeosäkerhet. etter fel saker Vadom egent-var
ligen kriteriet på läs- och skrivsvårigheter Mattelärarens de-
finition hon inte förstod. jagSkulle gå den defi-attvar

jagnitionen, så kunde avvisa misstanken Martina hade läs-att
skrivsvårigheter.och Hon förstod mycket väl vad hon läste

svensklektionernaunder och kom ofia med tänkvärda reflex-
ioner lästs hemma eller lektionerna.under Mentextom som
kanske fanns det olika läs- skrivsvårigheteroch visadesom
sig olika betingelserunder

Motsättningen, det sådan, mellan mig ochnu var en
djupnade,matteläraren han föreslog jag skullenär att ge

Martina extraundervisning i svenska.
Varför-

förstår fortfarande inteHon vad hon läser.-
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alldeles utmärkt.uppfattning läser Dess-honMin är att-
anledningingenläser.förstår hon vad hon Jag attutom ser ge

läsa.stödundervisning i skahur honhenne
för elevernas läsut-huvudansvaretSvenskläraren har-

min kollega.jag förstått,efter vad harveckling, sa
intemig och bad,Martinasdäreñer ringdeStrax mamma

till Martinajag skullestödundervisning, attatt semenom
svensklektionema, efter-påpå sigsina glasögonhade även

hon inte behövde demmattelärarenförberättathon attsom
allt han uppmärksammatoch detpå svenskan trots somvar

skrivsvårigheter.ochläs-hennes



SOU 1997: 108 Kapitel 1694

Till alla lärarkandidater

Vi påklass Härnösands Folkhögskola går Läs- ochär en som
dyslektiker.skrivlinjen för Många dåligahar erfaren-av oss

hur vi med läs- och skrivsvårigheterheter bemöttes underav
Därförvår skolgång. skriver detta brev för belysa deatt

fortfarande finns ibrister skolvärlden då det gäller dettasom
handikapp.

följer några punkter vi villHär uppmärksammagörasom er
på:

medveten många under sin skoltidVar kan haattom-
och skrivsvårigheter i mindreläs- eller utsträck-större

ning

alla för fångaLåt elever dom med dyslek-testa att- upp
tiska och innan hardet det gått för långt igörsymtom,
skoltiden i utveckling.och deras Låt inte barnenegen

blihinna och less på skolantrötta

med koncentrationssvårigheterBarn kan dom- vara som
dyslexi.har Mobbning kan också ibov dramat,vara en

det till och bidragandekan med orsak till attvara en
många sinautvecklar läs- och skrivsvårigheter för att

blir nertryckta andradom barn. uppmaning:En Taav
tillpå elever och detta inte förekommer.attvara era se

hand dom med dyslexiTa på och likasätt° om samma
niväl, hand barn med andra handikapp.tarsom om

Infonnera, på så både elever derasochrätt sätt, att- era
föräldrar vad dyslexi och vad det kan bero på.ärvet

inteGlöm förbara dyslektiker behöveratt äratt man
inte någotdet fel på intelligensen tvärtutanvara om.
också särskiltGe stöd till dom föräldrar barn ärvars

dyslektiker.

lektionernaUnder dyslektikerhar hinna skrivasvårt att°
från tavlan, så för underlätta lektionen detattav vore
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skriva dombra ide ni lärare kundekanske utatt an-en
för under-skrivas påteckningar ska attett papper,som

dyslexi.för dom medlätta

tillförkan ni underlätta elevernaVid att segenomprov-
finnstillni ska användalitteraturså denatt provensom

låta dyslek-förslagband. brapå Ettinlästa är attannat
kansketänk dom harmuntliga påfåtikerna attprov,

läser fornågonförlättare texteratt annanmemorera om
dom.

il
l
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gymnasistGustav på naturvetenskapliga-

programmet

examensarbetesitt 1995I porträtterade Eva Nygren en gymna-
hade läs- och skrivsvårigheter.sist följer delarHärstorasom av

arbetet.det

påeleverna speciallärarfunktionen Bl. frågaHur dennaser a.
tilljag Gustav,ställer elev med dyslexi gåren som en av

gymnasieskolor.Lunds Något intresserardessutom migsom
strategiervilka dyslektiker föranvänder klara sittär atten av

handikapp.
i årskursgår påGustav 1 och 17ärnaturvetarprogrammet

jag intervjuaår gammal. valde Gustav har fleraAtt att orsa-
vidskedde tillfälle då jag gjordeker. under höstenDetta ett

praktik i Gustavs klass och tillfälligt hade undervis-hand om
i dåningen engelska den ordinarie kandidaten förhin-hade

Vi gick igenomder. i lärobok jag badderas ochtexten ny
läsa högt.Gustav

Gustav,noterade han skulle läsa butterJag ordetnäratt
inledde med tu..., sedan fann sig ordethan snabbt och läste

gång ingen gång, längreEn hansägsrätt. närvara men
i gjorde liknande återigen sig,fram fel och fanntexten ett

väldigteller fann ordet, snabbt undrade jag för mig själv om
elevdetta kunde med dyslexi. läste i övrigt braHanvara en

med utmärkt uttal. ordinarieoch Jag talade med hans eng-
elsklärare saken och hon kände inte till huruvida Gustavom

dyslexi. två månaderhar Detta in på terminen. Någravar ca
berättade hondagar studierektom fått Gus-att veta attsenare

dyslexi, han vill"har lärarna ska detatttav att veta om men
vill någonhan inte ha specialundervisning.att

intervjuaskäl just jagEtt Gustav harärannat gott att att
förstått hans läs- och skrivbegåvning sigskiljeratt avsevärt

övriga begåvning.från hans

jag auskulterat undervisningFörutom Gustav haft inäratt
ochengelska undervisat självhonom lite i detta såäven ämne
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niojag haft i svenska underdessutom honom elevhar som
praktik under vårenveckors 1995.

jag intervjua självklara skälvalde honom berorAtt att av
kontaktbar och verbalockså på han bådeäratt person.en

låta sigsig positiv till min förfråganställdeGustav attom
blisade kom fram kanske kundeintervjuas. Han detatt som

i hans situation.för andratill nytta
itillsammans med sin lärareborGustav ärmor som

tillsammans medandraspråk, i radhusområdesvenska ettsom
nyblivnehennes man.

liten. läkare.sedan Pappanhar bott där hanHan ärvar
i fjärde klass faderngick ochskildes GustavFöräldrarna när

familj.hartill Mellansverige hanflyttade där numera en ny
ocksåtvå helsyskon, två äldre bröder,harGustav varav en

dyslexi.har
grundskoletid,singått på två skolor underharGustav en

högstadieskola. frågarmellanstadieskola Jagochochlåg- en
dyslexi i skolan.började märka hanshonom när man

kandirekt, forsta gångenmärktes iDet stort sett man-
liksomVi blev utplockadei Gustav.det skolan,märka säger

blev särbe-och lite. ManGustav skrattarklassen,från säger
på låg-på den första skolan,ganska brahandlad. deMen var

alla hade problemmellanstadiet, för de plockadeoch ut som
specialundervisning.fick de hasåoch

jag.det, undrarmångaHur var-
alla hade intevi litenfem, så MenVi grupp.var envar-

ijag inte det, Gustav. Fördyslexi, i alla fall sägertror sexan
i igen.några tillbaka klassenvar

intemellanstadiet, Gustav. JagpåDetta säger tror attvar-
får läsläxapå lågstadiet.går märka det Fördet att enom man

försig utantill,faktiskt lära denlågstadiet så kanpå man
sig inte lä-lär sig lärden inte. Manlängre attär ramsor, man

sa.
jag minns, detjobbigaste läxaDen är rättstav-ensom-

rättstavningsläxa på tioGustav.ningsläxa, Detsäger var en
Och dåfyra timmar ungefär.för mig detrader tog varmen

fick jagalltid och såinte för då detändådet värre,ärprov,
två fel.ellermed fel och alla andra hadeändå ettmassor
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någotHade de märkt hemma jag.din dyslexi, undrarav-
Mina föräldrar hade märkt det jag år,5-6 sägernär var-

uppmärksamma eftersom storebrorGustav. De minextravar
sedan så jagdyslexi. Och började då märktehar skolannär

inte lika brajag Ochjag själv påandraatt stava.attvar som
jag inte.kundeläsa

hur hanfrågar honom märkte hanreagerade hanJag när att
läsning och skrivning andra.inte klarade så braav som

alltid haft bra självförtroende, Gustav.harJag säger-
alltid varitjag bra i engelska. jaghar och NärDessutom matte

bodde vi halvår i forskade där ochår USA. Pappaettvar sex
amerikansk liksom trimmadi skola. blevjag fick Där man
sig alfabetet utantill, Gustav ler.fick lära och Fastoch säger

inte det så jag fickklarade syssla med Jagjag mest matte.av
jagmig språket ilätt för lära tala och medhade rätt attatt var

jag mig snabbare mina bröderlärdeså liten och ärän som
faktiskt svårt tala svenskafem år äldre. hadefyra och Jag att

vi kom hem.när
plock-gjorde med honom defrågar Gustav vad deJag när

han kallar det.klassen,ade honomut ur som
speciellafick sådana där arbetsböckerDå som manman-

sigkoncentreradestavning Gustav. Detränade rättsäger
läsning,gjorde intestavningen. så mycket medpå Demycket

inte mycketdet beror på såintejag att vetvet ommanom
tyckt det hade varitjag hade bättreläsning, att manommen
sig på den. Stavningen intehade koncentreratbara är samma

läsa. Om får läxorharproblem. Man större nytta attav man
inte så kunna till de ordså har nytta att stavastor manavman

sidor tilltill exempel får sextio läsaOmska läsa. ettattman
ochdå roligt kunna läsa, Gustav,biologiprov, detär sägeratt

han åter-sig understatement påanvänder sättett ettav som
gånger vad gäller lässituation. Gustavtill några hanskommer

tanke på hur svårt han har förbra med attstavar memorera
stavning.ords

frågarhaft stavningsreglema inteharDu nytta sant,av-
J38-

Gustav direkt. StavningStorJa är egent-nytta.svarar-
komplicerat. finnsså regler för allt.ligen inte Det
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högstadietPå hade jag jättebra speciallärare, sägeren-
hjälpte migGustav. Han mycket, och min bror också. Han

varit jättebra. Omhar han elev har det svårt i skolanvet att en
följer han villeså Han vad hände miggärna vetaupp en. som

tillkorn högstadiet ñcksedan. viNär läsförståel-göra ett
skulle läsa på viss tidMan fylla ioch 0rdtextsetest. en en

intesaknades. Jag kom så långt jag dit mångasattemensom
dåligtfick resultat de inte såDe kom långträtt. som var som
dit fel fickord. Sedanoch de gå till specialun-sattesom

gång i veckandervisning de andra hade svenska.nären
både läshastighet ochDetta läsförstå-är test testarett som

bra. Gustav föll på sinvilket läshastighet.else Dettaär
med jagvad kunnat bedöma hans läsningöverensstämmer av

gymnasieskolan. läser mycket beroendei Han på hanrätt att
sig uppfatta innehållssidan eftersom avkod-anstränger att

chansartad han läser långsamt.ningen är men
sig din dyslexi, Gustav undrar jag.Hur yttrar-

jag ändrar i meningar fast ibland fårJag detattvet om-
betydelse. kastarJag ändelser och sedannästan samma om

ofta jagjag tillbaka för läser så blir jaggår osäkernär om
då går jag tillbaka ijag ochläst och läserrätt texten om av-

så lång tidsnittet. måste alltingDet läsa tvårätt närtar man
gånger

det läsningenSå du tycker dittäratt är störstasom pro--
blem

stavningen tycker jag jag fått ganska braJa, bukt medatt-
jag ska på främmandeförutom språk för det klararnär stava

jag inte av.
jag tycker Gustav. stavfelOch De han dub-gör rörsom

belteckning konsonant stavningoch e-ljud, fel hanav av som
många icke dyslektiker i sin ålder.delar med

Är stressad så blir alltidjag det Får jag bara tänkavärre.-
går det bättre.så

alltid varit förhar rädd läsa högt iJag klassrummetatt-
så pinsamtför det läsa fel. Och sedan blir detär att som en

såcirkel. har läst fel läserond När fel igen.man man
inte haft någon specialundervisningGustav har änannan

specialläraren har honom. denne ñckden Hos han lånagett
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alltså påberättar han. lyssnadetill, Hanböckerband med

samtidigt.lästebandet och
lång tidpå det, for det såinte in så brajag komMen tar-

någottid. Om detotålig med sakerlitejag äroch tarär som
jag hellre något Jagpå såså brajag inte gör annat.ärsom

gilladeför dem jag.Guillouböckerlånafick av
låta blir läsafrestandeintedetundrar attJag attvarom

detsvarade Gustav det hadedetlyssna,och bara attmen
siggjorde bilddet.han inte Hansvaritkanske att avmen

ändå mindrehelt Eninteotålig kanskesjälv är sann,som
bli läsa bara lyssnat.låtit och Jagvälhadeambitiös attperson

sig kanfor det hanbestämtaktivt harGustav göraattatttror
minska. harskrivproblem ska Kanskeochläs-för hansatt

specialläraren på hög-stöddethjälpmedskettdetta somav
beskriver honomGustavhonom.stadiet gett personsom en

hjälpa.intresseradgenuint attär avsom
in-till gymnasiet detHarvarit kommadådetharHur att

Gustavbelastning forökadneburit en
så jobbigt.faktiskt inte Detinte, detjagtyckerNej, det är-

alltid demjag hinner inte medsåläxor,så mycketrättär
till De betygenpluggar ärJagjag mesttränar.när nyaproven.

ligger.riktigtintesåflummigalite vet var manman
inriktning i tvåan.naturvetenskaplig JagväljaskaGustav

ihanhurhonomfrågar är matte:
jagkanske, ganska.väldigt bra Fastintebra,Jo, rätt men-

står taltal. Om detläsa ärsvårtväldigt etthar ettatt somupp
liksomläsa det.jag inte Detdå kaninvecklat ärlångt och upp

jagoch vad Jagvad jag tänkermellan säger. vetskillnad
blandarjag ska det såsedanstårprecis vad där när sägamen

fel.blir det heltoch sådetjag ihop
föreställning taletinreSå hardu aven-

det.jag inte läsaså kanriktig,och denJa, är uppmen-
harprecis hur mycket det JagjagsåtaletjagNär vetser

lika-inte läsa den.jag kan Detmiginom ärsiffran uppmen
jag fel.läseri demårtalmeddant texter, upp

frågar jag.språk,främmandemeddetHur är-
litejag har problemsvårtinte såjag har prata,Ja, att men-

högstadiethade jag pådettyska,ändå. Sommed dem men
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sedan jag bort det. har jagNu börjat med det Ctyskatog som
bra eftersom jagoch går det känner igen idel. Mennu en

engelskan det svårt med stavningen för jag fattar inte allsär
jaghur ska Jag talar vilka 0rd låternärvetstava.man som

olika ochlika har olika betydelse,stavasmen som
which/witch. de två olikaJag ord med olikaärvet att stav-

jag inte lära migning kan varken stavningderas ellermen
för varjevilken gäller ord.som

bedömer din engelsklärare din stavning,Hur då, närnu-
dyslexidu harhon vet att

någon slagshar där hon migHon fel för desystem ger-
andra fel.många finnsord Det förresten två andrastavarsom

jag inte mig.kan lära Jag kan skiljaord dem jagnärsom
jag skriver.inte then/thanDet det handlarnär ärpratar men

om.
verkar Gustavs fonologiska medvetenhetDet att ärsom

skillnaden mellan thengod han hör och than dvs. han

uppfatta skillnaden mellan olika ljudkan han hör.som
frågar Gustav hur han han kommer bliJag be-tror att att

dömd i engelska.
visista hade gick inte sådet bra. skulleJa Manprovet-

till engelska. Och det går aldrig för då måsteöversätta texten
jagEftersom kommerjag leta på ord jag villsynonymer. som

översättningen jag intei kananvända till så måstestavasom
jagjag kan till.leta jagDet görstavasynonymer somupp
alltidtiden i engelska. har varit så.hela Det Så gjorde jag på

svenskan också, letadehögstadiet i jagupp synonymer som
måstetill. få brakunde Det ordförråd avettstava man

strategidet har han GustavOch Denna använder har kan-

gjort han utvecklat ordkunskapske mångastörreatt änen av
jag slåsjämnåriga. ofia hanhans För har så bra ochatt ettav

jagspråk. Och detta har kanske märkt inyanserat ännu mer
varitskrivna kortahans väldigt språk-texter som men mogna

ligt. har också tyckt han överhuvudtaget harJag att storen
vispråklig medvetenhet. vid någotNär tillfälle i klassen dis-

skillnaden mellan skriftspråkkuterar och talspråk, pekar
svårighetenpå uttrycka ironi iGustav skriftspråk, någotatt
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ochhjälptalspråk medilättaremycket gester ton-är avsom
fall.

fortsätter:Han
tråkigt plugga glo-väldigttyckt det attjag har ärMen att-
mig det. Jagforskälinget göraliksomfinns attdetforsor,

såjag den detetter lärtveckastavningenglömmer senast en
meningslöst.litekänns

jag.undrargymnasiet,påsvenskan härmeddetgårHur-
myckethandlarGustav. Detkul, attdet sägerJo är om-

händeråsikter dethaochdiskuterafår attoch menprata man
jagåsikter harmycket Menforjag harstoppad forblirjag att

tidjag harfastskrivavarit braaldrig uppsatser,att om
skaskriva görakul när ettroligare. Detdet är attmig är man

dåligt betygalltidñckJagvisst uppsat-iarbete ämne.ett
ñck jagi andraskrivna arbeten ämnengrundskolan,i menser

betygalltid bra
den situ-speciellt,dyslektikern,för ärsådetKanske attär

främstvilketpåfonnsidaskrivandets sättsjustation där prov,
negativ cirkeligångladdad och sättersvenskämnet,isker en

läsa högt.skahanbeskriver närlik den Gustav
igen.Gustavjag läser,problem sägernärMitt ärstörsta-

jagpraktisktvarithar detläxorlångaharIbland omnär
jagibland harmig såjag närSedansnabbare.kunde läsa retar

biologi.ivi hade Detläxforhörpåfellästefel. Jag ettläst
sig ochdenspriderhuruppbyggd ochlav"Hurstod är en

av och såuppbyggdlarvVaddet ärjaglästedå ensom
fel.heltjagsvarade

tillgåttdet hadehurför lärarensedanduFörklarade-
fårsådantdetgnälla,inte ärtyckerNej, jag att manom-

fel, sådanajagjobbigt,känns görsådant närmed. Menleva
hade läst fel.jag intehade klarategentligenjagsaker omsom

sigkänthandyslexin gjortfrågade Gustav attJag an-om
norlunda.

dagli-påmindändåblirhar,detklartdetJa, är att man-
farligt,ingetdyslexi det sägerhar äratt menmanomgen

annorlunda.lite. Menoch skrattar ärGustav man
har såinteGustavsigså kan det sto-attUtifrån tesett som

grund-lämnadehandyslexi, försingrundpåproblem avra
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skolan i snitt.med 4,1 Han hade femma i kemi, fysik, teknik
och i två SO-ämnen, geografi och religion. I svenska och
engelska hade han ioch tvåa.tyska frågarJag honomtrea om
han utprägladär naturvetare.en

Nej, jag för det mindrenaturvetarprograrnmettog äratt-
läsa här. Egentligen skulle jag tagit Samhällsvetarpro-att

jagför bättre på det. Men detär läsa där.grammet är attmer
sidorfå tjugo iMan kan läxa till dag detoch intenästa är

eller hurså bra, Jag det väljaärtror att attsmart naturve-
har dyslexi. handlarDettarprogrammet attom man mer om

fatta på dettaska saker ska lära sigprogrammet, attman man
med mycketkort faktatexten

frågar honom hurJag han tycker förståelsen förattom
dyslexi

brukar inte berätta forJag andra elever dyslexin, sä-om-
för förstårGustav, de inte riktigt.det Bland lärarna detärger

kanske så förståelsen har blivit jag inte allastörreatt trormen
förstår det. Omlärare har hafi självdet förstår detman man

inte inte haft det älv.nog men om man
du du felKan när stavarse-

Nej, det jag inte, jag kan andra de läserrättatror närmen-
titta påfel, för jag jag påattutan texten, tror att mer ser sam-

manhanget.
stavfel jagkanMen bara de byter deärnog se om grova,-

e så jagä kan inte det. För det har jag jättesvårtut mot se
finns vissaför, det ord, "berätta, de har lärt mig attsom

jag skriver ändå fel. detDet så dumt,ärstava är attmen som
sigkan lära ord hur många gånger helststava ettman som

jag inte vad händer, blir liksom med det.vetmen som man av
inteDu kan det hårddisken, ellerspara-

Nej just det.-
självförtroendeGustavs verkar ändå och jag integott, tror
sighan så snabbt han Hans framtidsplaneratt säger.ger som

handlar juridik, eventuellt ekonomi, något där han kanom
tjäna bra medrätt pengar...

gickGustav gymnasiet på samhällsvetenskapligaut program-
met.
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skolanDyslexiförening

grundskolan komhelagått igenomMaria nästanFörst när en
skrivsvårigheter.läs- ochkanske hadehonpåspeciallärare att

detochdumbetraktatshade hon accepterat attdessInnan som -
hennesvändpunkt. Härgymnasiet ärblevMariaså. För envar

joumalis-berättelse.Janstads DetHåkan ärspeciallärarenoch
Håkan.ochmed MariatalatRosenbergAnnaten som

Maria, år. har20 Jagför läsa,inte talanghar sägerJag att-
måla.saker. Somandraförtalang att

ganska FörstfortfarandeälvmedvetenhetMarias är ny.
till slutsjälvförtroendevarjeutplånade skolan gavavuns -

månader sedanbarahalmstrå. Det är etthenneden ett par
framti-tillförsikt införgymnasiet. kännerHongickMaria ut

går konst-ochsin talangpåMaria valtharden. att satsa en
folkhögskola.påutbildningnärlig en

Mariasskrivsvårigheter förläs- ochhandladedetAtt om
nio år be-nionde klass. Ii slutetpå förräningenkomdel av

lite efter.traktades hon som
medsärskolanTill ochimigvilleLågstadieläraren sätta-

dum.jag Hantroddemellanstadielärare attär varsompappa
låg-helaundermig Menmåstejagsade ansträngaatt mer.

jobbade medingetjaggjordemellanstadietiden änannatoch
Ändå slut jagTillaldrig endafick jag rätt.läxoma. ett gav

upp.
hon läser.förstå detmedproblemMaria har att

det förstajagså glömmerbokstavnågonläserjagOm 0r--
jag försökerOchmed det andra.påjag hållermedandet om

så gissarska komma,ordgissa vilketochsnabbareläsa som
fel.alltidjag nästan

kun-konstighontyckteklasskompisarMarias att somvar
grupparbeten.vidmobbade hennelite. Desåde

handlarbaraskrivsvårigheterochläs-delEn atttror om-
medtill ochpå allt. Jagblir dåligsvenskan. Men varman

påusel gympan.
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Under sin skoltid har Maria det i special-provat mesta
undervisningsväg. period fickEn hon sig på läsaträna att upp
och ner.

skulleEn hon motoriska övningar medgöraannan armar-
samtidigt hon läste. Någon speciallärare övade enbartsomna

stavning.
skulleEn plugga in svåra ord med sådantMenannan oss.~

ju,kan Maria.sägerman
högstadietPå fick hon iväg till specialklass underen

svensktimmama.
bara speciallärarnaDär och spelade kort med värsting-satt-

jagOch missade jättemycket i svenskan. Allt för-ama. om
tillfattarna exempel. Maria fickhon tvåor i ställetsäger att
iför betyg bara for hon blyg och slutetIettor att tyst.var av

nian träffade hon speciallärare sade: Du kanske haren som
något heter dyslexi."som

hade jag aldrigDet hört talas förut.om-
nian hände också något viktigt.I bildlärareEnannat upp-

Mariatäckte duktig på teckna och måla.att attvar
han undervisade iNär konsthistoria visade han diabilder~

och skrev påstödord tavlan. gjordeSedan han mind-upp en
stödorden jag fick låna inför Det hurtentan.map av som var

lätt helst fickJag muntligt och fick femma Hantentasom
har verkligen stärkt mitt självförtroende. blev intresseradJag

Då det lättare. gäller hittaDet det därämne. and-ett attav var
duktig på.ärra man

Maria korn tillNär gymnasiet fanns där speciallärareen
med kunskap läs- och skrivsvårigheter. hjälpteHan ele-om

med dyslektiska problem bilda förening deattVerna en som
kallade DYSF, dyslexiföreningen. börjanI berättade eleverna
för varandra sina erfarenheter. Redan det sak.storom var en

och hadeVar kämpat mycket och svår ikampen en ensam
nio år. De varandra knep för hur kan lära sig sakergav man

behöva läsa och skriva så mycket. kanHurutan att man an-
vända farger, bilder, mindmaps, bandspelare och dator.

Specialläraren föreläste för lärarna och skolledningen om
handikappelevernas och berättade också vad de bra på.var

tryckte på hosHan skolpolitikema för få till dato-att pengar
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så stärktablevdyslektiker. Elevernaförälpprogrammedrer
blevDetbörjade ställa krav.derevanschlustfylldaoch attav

á dyslexi.handikappet:påetikettviktigtockså sättaatt en
inte be-jaghade, kundejagvad detvisstejagInnan var-
barninget ärtveklöstMaria,hjälp, attsägergära menarsom
dyslexi.heterfinns någotpå detfå redaförför litet attatt som

Dessarättigheter.hade förvad deundersökteEleverna
krävdeeleverna attså mycketlärarnainte närvisste om, men

engelska,imuntligoch accepte-tid påfå längre tentaproven
det.derade

andraMaria. Deskolan,få detlyckades sägerVi ut sa--
hjälp.ni haskade: klart att

sko-iungdomarnaJanstadHåkan attSpeciallärare säger
ochtystnadenbrutitdeförmodiga. Delsförening attlans är

i gång krävadefördelsoffentligheten, atti sattattframträtt
förAlltkommande elever.underlätta förföråtgärder att

sigskrivsvårigheter låteroch tystmed läs-demmånga av
han.skolan,bortsorteras menarav

yrkesinriktadeoftast dedemhittarMan programmen.-
igenomgårskolantill testkommer etteleverAlla nyasom

l med demkontaktstavning. Håkanochläsförståelse tarav
specialhjälp. HanI demerbjudertestvärden ochlågafårsom

särskilt intealla, närhjälpahinneromöjligthan nusäger att
harhanMenskärasspeciallärartimmarna är väg att ner.

kommabehöverbaraelevermångaförvånansvärtmärkt att
gånger.någratill honom

undervisning. Dys-liteeller fördåligfåtthardeDet är som-
biologimedhar göra.han. Det attnågotlexi annat,är menar

ochterminvarjeskolantillelever500kommerDet nya
effektivt. Enarbetaspecialläramanödvändigt för attdet är

ElevenHåkan.tyckertalböcker,lästräningutomordentlig är
villeleverMångai boken.samtidigt medföljerochlyssnar

stavningen. Det ärgrundläggandemed denhjälpockså haå -
detinteskrifi,sig iuttrycka vetainte kunna att omtungt att

Hå-dem.viförsökerhjälpenSå denhatt.ellerstå hatska ge
eleverAllainte allt.färdighetsträning ärtilläggerkan somatt

förtroen-enskilt.undervisa Utanvill hanhjälpaskaHåkan en
Dehan.något,integår detdialog göradefull att menar -
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sigöppnar med det jobbigaste de har. Människor måste
framför allt bemötas med respekt. jobbigasteDen biten är
självförtroendet. försökerJag gå på djupet eleverna,medatt
jag vill få dem sitt handikapp.att acceptera

Håkan arbetar mycket med fram bättre och billigareatt
hjälpmedel. Där läs- och skrivträning inte effekt, kanger man
kompensera sitt handikapp med datorstöd. Bland försö-annat
ker han påverka bokförlagen skolmaterial CD-att utge
romskiva och på band. villHan höja dyslektikemas påstatus
skolan erbjuda dem denatt avancerade tekniken.mestgenom

dag finnsI på skolan skrivstuga med moderna datoreren
och HitInternet. alla elever välkomna.är Skolans bästasex
datorer tillgängliga bara för specialläramasär elever. De är
utrustade med stavningsstöd både på engelska och svenska,
kontroll följer de vanligaste skrivreglerna,att texten dihe-av
ringsprogram man talar till datorn skriver det sä-som man

talsyntesger, och man fotograferar itextenscanner av
så datorn kan till tal.att översätta studi-Närtextenscannem

finns alltidär öppen skolans två speciallärare påon en av
plats. I anslutning till studion finns också läsrum därett man
kan sitta i lugn och och läsa.ro

O

När Läs- och skrivkommitten besökte den gymnasieskola där
Håkan Janstad arbetar hade eleverna förberett besöket bland

tänka igenom och skriva nedannat sinaatt önskemål pågenom
skolan:

Dyslexiföreningens tips förbättringar förom

los-elever våren 1997

Till lärarna

Om läraren har lektionsanteckningar skall dessaegna er-
bjudas los elever.
Elev har los skall erbjudas få banda lektioner.attsom
Utrustning skall till handahållas skolan.av
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informerahar skyldighet bandade kursen.Lärare att om
i/tillfrågasSpecialläraren deltager vid betygssättning.

språklärarna, framför allt engelskaTill

vid betygssättning läggs vikt vid den muntligadetAtt stor
språket.biten av

få redovisa skriftliga deleneleverna kan den medlosAtt
kompensatorisk datateknik.hjälp av

i språk, delsfunderar två betyg avseendeAtt överman
dels muntlig framställning.skriñlig, och avseende

Sv-lärarnaTill

skriftlig blivill gäller framställning, betyg-vadEleverna
grammatik.innehållsmässigt och dels vad gällerdelssatta

vill redovisa skriftligi engelska kunnaPrecis2. mansom
teknikstöd.hjälpframställning med av

Ma-lärarnaTill

finns dyslexi dyskalkyli.det ofia sambandTänk ettatt -
siffrorräknat misstagforGe vänträttpoäng man avom

tecken.eller
intetill och medavskrivet bör också hänsynFel taman

automatik 0ge
antingen muntligt eller ban-skall erbjudasProvräkningar4.

dat.

ordnaskolan börSaker som

skall finnas,sammanfattningar kärnämnenas kurserav
band.påinlästa

ellerskall finnas inlästa på bandLäroböcker i kärnämnen

CD-Rom.
Ämnet ochDatakunskap skall räknas kämämnesom

användningTonvikten ligga på effektivskallbetygsättas.
språkbehandling, elektroniska ordlistor0rd och etc.av
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i främmandeSpeciallärare språk saknas skolan, åt-4.

gärd
lättvindigtinte komma undan liteskall engelskaMan

skriftligför har los. Man kan ha lägre kravbara att man
muntligt. sigframställning, dock krav kunnaAtt göramen

viktigt.förstå mycketförstådd och verbal engelska äratt
Vi påverka grund-kan omvandla till tal. börDatorn text

väljatill låta los bort engelska.skolan eleveratt

Teknikanvändning

tillgängligt såför de önskar.skallTeknikstöd somvara
i samtliga ämnen.Givetvis

skrivkommitténochTill Läs-

specielltbetygskriterier, vadgymnasieskolornasGranska
redovisning.skriftligpåkravgäller

los få tillgång till lära-viktigt har kaneleverDet är att som
sig för problematik. gällerderas Detintresserar attsomre

grupperingar där hänsyn tilltillmöjligheterskapa atttarman
till sigtid sig för kur-olika långbehövakanelever att ta

sen.
motivation i arbete deviktigt eleverna finnerDet ettär att

brytatill mer betyg. gällerleder Detså det än ett attgör att
papperskorg. iställetarbete betyg Attuppgiftkedjan: ~— -

ef-uppgift arbete betygkedjorhitta uppmuntransom - —— —
feedback.fekt -

franska iredan lästBestämmelsen eleveratt t.ex.somom
nybörjarspråk påväljer franskafått godkänt,ochtvå år som

fartenföljas. Om så inte sker, trissasgymnasiet måste upp
tid, blir åsidosatta.behöver längrede eleveroch som

automatikbokförlagen så böcker medpåTryck att pre-
form digitalt talsyntes ochi med tal evCD-Romsenteras

befolkningenkänt 20%sökmöjlighet. Det är attt emotupp av
skrivsvårigheter. då svek elevernaoch Detläs-har är motett

iför kunskap hu-på skola allatankenoch att presenteraen
i bokfonn.vudsak
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direktiv skolorna speciella studi-för anordnaUtarbeta att
i miljöoch skrivsvårigheter lugnelever med läs-därerum

arbeta sina studier.datorstöd kan medmedoch
skall till handahålla hjälpmedel kompen-skolornaAtt somi

Föräld-naturligt och komma från skolan.skalllos varaserar
besvärligainte uppleva sigskall behövarar/elever närsom

självklara talsyntes ochpå så sakerdet måste stöta om som
läromedel.inspelade
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Loggbokadj ävel

lärande/Mför erfa-Skolverkets sammanfattasRumI rapport
från projektet Bra läsning och skrivning".renheter Lärare som

lyckats få alla eleverupprepade gånger i lära sig lä-stort sett att
under de första skolåren har och ob-och skriva intervjuatssa

första handStudien visar läraren i målsätterattserverats. som
tå känna lustundervisning eleverna ska och glädjefor sin in-att

förenar deoch skrivning. Det intervjuade lärar-för läsning som
förmågametod derasviss skapainteär attutanen en ar-na

mångfald olikapräglas metoder, stöd till barnsbetsmiljö avsom
och trygghet.och strukturstrategierolika avosv.

nedan berättar lärare ochde två breven gymnasistI en en om
präglas lärarna försöker skapa sådanskolarbete attsom av en

arbetsglädje stärks.elevernas lust ochstruktur att
gymnasielärare, Maria Gunnarssonberättar Contas-Först en

sådan stöttande pedagogik: loggböcker.inslag isot, ett enom
följer beskriver gymnasisten Emma SöderlindbrevetI som

för henne på gymnasiet pedagogikvad det betytt mötaatt en
läroprocesser bl.a. hänsynelevernas tillstöttar att tagenomsom

skrivsvårigheter. berör exempelvis vad lä-läs- och Emmaderas
inslaget muntlighetsamarbete och det starka betytt foravrarnas

henne.
karaktärsämneslärareoch samarbetar ochKämärnneslärare

med eleverna arbetet områden.tillsammans iplanerar större
samtal och skrivandemycket med under arbetetsarbetarMan
eller redovisning samlas ele-Föregång. större t.ex.ett prov en

frågor och problem elevernaoch lärare och går igenom somver
betyder det mycket både självsamlat sig. För Emma att

kamraterna berätta hur det uppfattat det honreda och höraattut
hon själv ska vadoch skrivit innan sammanfattalästjust om,

den ständigt pågående dialogen med kamraternalärt sig.hon Ur
kunskap.med läraren både trygghet ochoch växer

har velat bearbeta sin Hon villinteEmma text. textensatt
mödor.berätta skrivandetsskayttre om

gymnasieläraren:först alltsåMen

5 för lärande"Skolverkets "Rum71rapport nr
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Till EC3a och jagb kom hösten jag-96 skulle bli 24 grab--
tredjebars eller fjärde och sista svensklärare på gyrrmasiet.

Vad ska blivande elektriker med svenska tillsom-
frågade de. berättadeJag anekdoten Einstein.om

i
EinsteinTill kom och undrade:en mamma

jagVad ska för min bligöra ska vetenskaps-att son-
man

svarade Einstein.Läsa sagor-
Jovisst, det jag redan. Men vad kan jaggör mergöra-

flerLäs sagor——
jagborde inte också hjälpaMen honom med matemati-l

ken
fler framhärdadeLäs sagor Einstein.ännu—

EinsteinVad menade med det, frågade jag. blevDet-
stund sedan komtyst svaret:en -

måste fantasi för bliMan ha bra vetenskapsman.att en-
måste fantasi förha bliMan bra elektriker,att en svara--

jag.de

stämde till smula eftertanke.Detta en

Sen delade jag loggböcker. bad skrivaJag dem loggbokut
Efteråtoch och klass. jagupptäcker två pojkarnaattnamn av

skrivitförutom sina "Loggbokadjävel på det gula för-namn
sättsbladet. byter försättsbladen,Jag tillbaka de avrivnaut ger

detmed kommentaren utvärdering, så det kan tilläratt vänta
utvärderingen", varpå de skriver jag bad dem på desom nya
forsättsbladen.

flera viktigaDetta markeringar.var en av
pojke hela tidenagerade talesmanEn för klassen: Vi här i

klassen gillar inte isvenska, här klassen vill inte läsa böck-
vi här i klassen jag frågadeNär klassen han hadeetc.er, om

mandat tala för alla, blev nmgande NEJ Dåatt svaret ett
vifiade jag med loggböckerna och förklarade tackatt vare
dem behövde ingen tala för någon sig själv.änannan

under läsåretArbetet har känts sig fiam i djupatt tasom
klabbsnö, motvilligt Men alltid elevernatungt, segt, när

V
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eller jag höjdarraderför varandra läst derasläst sina uttexter
glimtat till, jag ochdet har upplevt töväderför dem, hartexter

"höjdarloggar"högläsning deras Gar-dagsmeja. Min av
Guillous Onds-gå komikers ochVill hem, Endells uppväxt,

högtidsstund.kan blev en
tanketext tillföljande "text och Janpojke skrevEn —

bok Ondskan.Guillous

bollen.gång klabbet aldrig DeUnder spelets rör nästanText:
bollenfram och tillbaka och i Hamnarspringer är vägen.mest

ber ursäktdet Och dehos dem misstag.gångnågon är av om
lämna den vidare. Ondskanskyndar sig Urochoch rodnar att

tänker tillbaka påläser ovanstående citat,NärTanke: manman
skolan ochgymnastik i omkringbörjade hanär man varman

stod det två killar mitten, detstod och så iAlla i ringår.sju en
och de valde vilka lagkamraterkillar mittendet iför mestavar

det alltid någraturades ochha.ville Dede personer somom var
påoftast det devalda,sist sämstblev personerna som varvar

ofta kommentarer Nifälldes detDådenjust sporten. som: —
förstördem. baraför vill inte ha Dedem jagkan

boken, då vissa osäkraiblir det precisDå ärpersonersom
självamycket de kanske isådärföroch inte presterar ver-som

speciellt självförtroendestärkandekan inteket kan. Det vara
undra påoch Intebli vald sist sämst. attatt man passarses som

förtyckte jag elakt, tänkfår den. Detfortbollen så var omman
hade känt såstod där sist, inte sighade varit jagdet mansom

aldrig fått känna på hurhar jaguppskattad. Somspeciellt ärtur
förstvaldes eller det jagbland defördet känns jag varsomvar

förtacka mitt bollsinne Närharvalde. jagDetta att mansom
trodde dessakom till gymnasiet jaggammalblev så attatt man

de fanns kvar och det tyckerborta,fasonerbarnsliga menvar
alltid till delagymnastiklärarehemskt. Vårjag attär uppsa oss

omedvetna blev detoch på dettalag ochsjälva i sätt en-oss
tänker inte på hurvaldes sist. Mankvarstaka storpersoner som

sifferutdelningdelar lagenlärarenspelarroll det genomuppom
känna ledsnadå slipper några siglottning,eller personergenom

automatiskt osäkra påblevouppskattade.och Dessa personer
dåligamåste de och där-eftersom de valdes sistsjälva,sig vara

Därförsedan spelade.heltvågade de inteför närsatsa pas-man
eftersomoch tjejernatill desällansade jag manpersonerna
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de skullevisste bort sig. Då det bättregöra sigäratt att satsa
själv och säker det blir mål. Men tänkernärattvara man nu
tillbaka hur agerade och hur självisk så skämsman man var
man.

pojkarde två skrev "Loggbokadjävel"Just sinasom
skrev härloggböcker, så jag bad dem försöka sammanfattanär

svenskår.sitt sista
Svenskan har varit försvårt mig. Jag har gått iämneett

första skolan.hjälpsvenska min dag i harJag inte läst böck-sen
förfor hade mycket svårt läsa. skrevjag Jag mycket iatter

huvud. berättade alltid förstället i mitt Jag min lillebror.sagor
högstadiet fick hjälp.på jag ingen Jag inget, villeMen sa vara

eftersomalla andra. Detta inget du redan betygär smör sattsom
fickdu läser detta, du mig ja, dunär att tummarnamen ur

skrev bra och detjag mig sparkDu ivet. attsa gav en ryggen
kan bara vill.jag jag jag En blomma intevet att växeromnu

vatten.utan
Svenskalektionema har faktiskt mig mycket. Fastän vis-gett

lektioner/uppgifter tråkiga så det bra hjämgymnastik,sa var var
loggar.skriva Då tvingades tilltänka ordentligt.attt.ex. man

uttalande verbal eller skriftlig form fickVarje jag gjorde i jag
efter det skulle hålla eller skulletänka det låta absurt.om om

bra med alla skrivar- och läsaruppgifter.Det var

Hej

Söderlind och år.Jag heter Emma 17är
dyselxsi ihañ hela mitt liv, jag fickharJag veta attnog men

jag hade det närjag gick i alltså7-an. Jag år.12-13var
högstadietjag började i skolan heter Brunnsbo. SåNär

vi fick skrivafick olika ord, och detgöra ett test ner genom
så skulle de vilka behöver hjälp med svenskan. Detse som

0rd och jag hade fel Vi fem100 blevän rätt.runtvar mer ca
i våran klass behövde hjälp. fick hjälpstycken Visom en

i specialgång veckan lärare heter Vi gickGreta.av en som
itill henne de andra klassen hade svenska.när
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sig ingenting.inget vidare för lärde FörstgickDet att man
fem elever på lärare, och allavi for många,så envarvar
just svenskan några kanske be-olika medvi problemhade

skrivningennågra med och någraläsningen,hjälp medhövde
inte med alla och det såSå Greta handelarna.bäggemed

stimit.ochbråk i klassrummetdetblev
villefick bestämmabörjade så8-anNär om vara

klassen.ville medellerGretakvar hos resten avom var
skälvGreta. Jag medbara jag kvar hosså detblevTillslut var

mig myckerjag lärdemycket bättre,blevoch dethenne mera
gickhelt år. tillgjort på Jagvad jag hadeterminpå ettänen

de andra hadelektion ellerandra hadede närhenne när sov-
gick till henne deofta jag and-blev närDet rätt sommorgon.
från åtta på tillgick alltsåJaghade morgonensovmorgon.ra

såkanske inte längedetefiermiddagen,på ärfyra men man
fickkom hem såochkom hem, närtröt närrätt manmanvar

ungefär dubbelt såhade.läxorna Detbörja med varmanman
jag minaSå läste läx-mig sak.mig läratid för närlång att en

jag skull kunna dettimmarnågrakunde det gätteså ta omor
med läxorna föratt detinteorkadei blandOchbra. togman

tid.så lång
börja ungefär veckafick jagin till sålästejagNär enprov

ochgick inte bra, i hela 7-anändå detMeninnan provet var.
medel. Re-inget provresultatjagså hade över8-an varsom

såg dettiden. Ochhelalåg under medlet närsultaten man
dåligt.mycket kän-självförtroendet Manså blevtidenhela

ocksåhade denpå något. Jaginte brade oturenatt varman
till och detjag från 8-andet blev 4-anmobbad,jag blevatt

precis.självförtroendetintestärkte
mobbningen och samtidslutadebörjade i såjag 9-anNär

hjälp medbörjade jag fåså att proven.
jag Gretaantingen så medmuntligt,ñck demJag göra satt

med Greta.i oftastjag hadelärarenmedeller ämnet mensom
jag Ochfrågorna och skrevlästeGreta svaret sa. re-ner som

oñarejag fick medletbättre,blev mycketsultaten över nu.
mobbningen slutat såhaderesultaten bättre ochblevOch nu

jagdå slutadeblibörjade bättre. Mensjälvförtroendet att
högstadiet.
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på Brunnsbo inteLärarna de bäst, den ända verk-var som
mighjälpteligen Greta. Min klassföreståndare denvar var

på helaläraren skolan, hade kvartssamtall i 7-ansämsta
mindå skällde han jag inteoch för kunde läsaut attmamma
ide andra klassen.lika bra också jagHan läserattsom omsa

så kan jagböcker läsa lika bra de andra.snartmer som men
jag läserjag tycker ganska det blir ingetmycket ochatt

jag gickför det. När i så jag intebättre 8-an han kan fåattsa
i Franska förrän jag kan gjorde migoch dettrea stava,en

jagför hademycket ledsen kämpat mycket i Franskansåatt
ville så i fick jag inte.jag Såoch ämnetJMen detgärna trea

ibörjade 9-an så jag inte energijag lika mycket pånär ner
jag hade gjort förut. kände det inteFranskan Jag attsom var

det,jag kunde lägga den energin någotvärt annat som var
jag gick så ñck jag iuppskattat. När 9-an tvåut enmer

slutbetygMitt på högstadiet inte speciellt bra jagFranska. var
jag nöjd ändå.ñck 2.9. Men rättvar

önskan Hotell ochMin kommastörsta att restau-var
det gjordeoch jag.programmet,rang

jag igår där och det helt underbart. kom klassJagNu är en
dyselexsivi har stycken har eller läs ock skrivdär sex som

svårigheter. Och det mycket lättare för alla förstårär omnu
skriver fel eller läser fel inte har handikap-bara de somman

i klassen behöver inteoch läraren,ävenutan restenpet man
gjorde jag innan,längre. Det rädd läsaskämmas attman var

eller skriva det behöverinför klassen på tavlan. Menhögt
inte längre.varaman

alla i klassen förstår skri-Eflersom läser ellernu om man
inteblirfel, skratad så vågar läsa ellerutman man manver

fel, inte för villskriva felen. kanMengöraatt man om man
felen så vad manbehöver tillochgöra övaser man mera

så kanske kan det. blir skratad ellerslut utman men om man
någon kommentarer läser eller skri-någon säger närom man

så vågarså till slut inte läsa skriva ochfel ellerman meraver
vaddå inte behöver på. Och kän-övavet man man mer man

inte kan något och sjunker. minskälvtörtoendet Iatt manner
så kan bra. Allaklass och det gätteär ärman vara som man

handikapet.vi olika bakrunder de inte har Vihar även som

7-170935
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vissa rikare områdema ocholika ställen bor i detpåbor mer
olikaVi lever i sham-i det fatige områdema.vissa bor mer

klasen dendet dethällsklasser. Men ärär gör att somsom
då, detsakfortare lära miggårDet än taratt nu menen

tid på går detde flesta. Ochfortfarande längre gäteän proven
nöjddet jagflesta så fick jag VG ochPå depå. är gätebra

med.
muntligt går bradetintebehöver än-göraJag utanproven

arbetagjort många arbeten,Vi hardå. rätt ettmen som
arbetade vi med detroligt, därAntiken och detgjorde varvar

vi arbetadebratyckte detJagallai attämnen. attnästan var
hade bara detsamtidigt för dåmångai sådetmed ämnen man

bättre.pi, och då blev resultatettänkaatt
hadeAntiken sedanfilm och lästepåVi såg ett se-om
de kundefrågor ochläraren ställdeSvenskaminarium. som

fickinte viste sådet någotñck manmanvar somomsvara,
efter semina-hadepåoch ha detdetskriva provat somner

seminariet. tyckerJagbra på ochgickriet. attDet rätt provet
redovisningenpåbra,arbetanhär är gättadet görasättet att

muntligt of-bådevisa vad kunndefick genom sommanman
dyselexi ochharmycket bättre förärtast genomoss som

Si fickbättre.många andra tyckerskriftligt ätr mansom
oretvissor.ingavisa kunnde detvadverkligen varman

började gymnasiet ochjagblivitbara bättreharAllt sen
jag har.och klasskarnraternalärarnatackdet är somvare

jobba ifå denmig saketfor lärajag behöver är attDet att
lektionernapådet såjag behöver,takt är rätt tystatt an-som

tryghet medmig, kännaintejag konsentreraså kan attnars
frågorställa dekanoch lärarna,klasskamrnraterna att man

inspeladeläroböckemabli fåskratad,vill attatt ututanman
detnågon berättarmig saker fortareband, jag lärpå omom

inte får så mångasjälv skall läsa det,jag attän manomom
och kankan bättrekanske eller tvåläxor utan manen som

fyraellerenergi på, fårlägga än tre som manom manmerner
energi på dem,inteeñersom orkar läggakan sämre nerman

tid dem.detför göraattatt tar
jag dy-gymnasiet så gjordegick första året påjagNär ett

jag hadevisadepå min gamla skola, och detselexsi attprov
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harskrivetskönt detdyselexsi. känns haDet attatt manner
finns dethade det.viste Nuhandikappet även attatt man man

leva medsigdet lärafrågetecken längreinga attattutanom
i stället.det

skrivit.det jagni fårHoppas nyttaatt av

Söderlindhälsningar EmmaMånga
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vågar jagNu med i kavaj fickanpenna

inleder föddSå Rune, 1970, sin utvärdering kurs inomav en
och hans kurskamrater,Komvux. Han födda mellan och1950

har alla fått diagnosen1973, dyslexi. De alla skolanminns med
olust.

och kurskamratemaDet Rune lyfter fram i sina utvärdering-
fåttkursen dem ochvilja våga igen. Inslag deär att attar som

särskilt lyfter fram betydelsefulla fått läsade mycketär attsom
och berätta sin läsning, oftadiskutera, läsa högt för varand-om

skriva mycket, läsa det de skrivit och de fått berättaattra, upp
införoch redogöra hela har också viktigtDet varit attgmppen.

arbetet bara handlat språk ochinte läsning. De deattom menar
tätt bättre allmänkunskaper, de världen.att vet mer om

liv efter skolan präglades hanRunes inte ville Visa sigattav
Ändå han, kursen,språkligt. liksom alla i utpräglat språklig,är

talspråklig. Alla har talspråket i sin makt har inte vå-men men
använda det offentligt. Slcrivosäkerheten har lagt sig övergat

fleradet hela. har tackatRune gånger nej till arbeten där han
riskerat bli avslöjad.

han just avslutat har beståttKursen block:treav
svenska, samhällskunskapDet och historia. härDetär ärena

myckna skrivandet,det läsandet och diskuterandet ochägt rum
här läraren ochdet de studerande planerat kursen.innehållet iär

datorkunskapBlocket har framför allt gått kurs-ut att ge
möjlighetdeltagarna använda datorer i arbete och lärasitt sigatt

ordbehandling, redigering och utnyttja datorns kompensato-att
möjligheter.riska

tredje block har helt inriktatEtt varit språkarbete och
kunskap språket, ochstavning meningsbyggnad.t.ex.om

blockenDe har olika lärare lärarna planerar kursentre men
ochtillsammans kursdeltagarna tycker alla delarna stöttatt tre

varandra.
skönlitteratur,Läsning tidningsläsning ochav gemensamma

diskussioner har gått röd tråd kursen. Någrasom en genom av
terminens har Språk,varit Religioner världen ochiteman
"SO-talet".

förLärarnas kursen vilja, våga, kunna.är:motto



SOU 1997: 108 Kapitel 1954

O

Två kursdeltagarna har låtit del de di-skrevta texterav oss av
rekt efter sommaruppehållet. MittI sommarlov berättar Gun-

skriftspråkliganel sitt liv 1997 och iom sommaren
Bokläsning hon sammanfattninggör sommarlässinen av

svenska berättarning. I Bättre Carina sin till ochvägom ge-
kursen.nom

sommarlovMitt

fåska höra, mig jag,Men vad lärt mig undernu om
jaghar läst böcker förFörst jag intekansommaren. somna,

jag har läst jagstund. Om inte har bok, såattutan en en ny
får jag den Såunder helgen. den räcker tills påattspara

jag,söndagaskvällen. f°ar lånaDu på månda igen, så jagnya
har något läsa på kvällen. Min han undra, hur jag kanatt man

lånat,läsa så mycket. hadeJag stycken boker veckan,tre
innan vi åkaskulle på på söndan. Men efter någrasemester

jag,så hade redan efter någradagar, dagar läst 2 stycken
fick jag panik. ñckböcker. Då jag,Du köra till bibliuteketner

igen.

de jag, inte gjordeundrade någotDär ting annat.om,

jagSammanlagt har läst, böcker Menöver när,sex sommarn.
Ölandtillåkt på så hade jag, tagit några böckersemeste,

mig.med

jagpå kvällarna, så förMen För läsa.trött. attvar

Och där efier, så har jag slarvat, med läsa böcker. Menatt nu
har jag börjat igen, skolan började. jagBoken läsernärnu nu
hetter Bärättelsen Jenny Elsi Rydsjö.om av

såOch det sak jag har lärt mig.är en annan som

"Jag så glad, jag kunde lära, mig det och det sitter där"är att
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ärdetniVet var

spår väderetsådanmig, hurlärtjag harJo persson, somen
hetter.

meteorolog.hetterDet

bliskullevädrethuri tidningen,stodmig. DetlärdejagNär

över sommaren.

mig själv.fördet högtoch lästepå ordet,tittadeJag

gånger.minst 10ordetläste,Jag om

sluta.får duMin att nusa,man

inte det.kundejagMen

på ordet.jagså, slogtidningenförbi ögagick, ett,jagNär

tiden.mig helainommaldeDet

skriva.kundedejag,frågadesåbekanta,träffadejagNär om
hetterväderetspårVad somen

det.kunnatvarit harbara,det har,Men atttro, en som

det.kundejagglad"Vad jag är att

tillsignalslåskullejagtänkte,gick ochJag er.enom

sommarlov.också hademtycktejagMen att

bokläsningmintycker du,Ann-Kristin vadOch om

duböcker. Detinte läsajag kanalltid vetjag harFör sagt, att

om.
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min hon skulle skriva,jag, När sche-Och så har rättat syster.
jag inte mittskrev hur chematill barnomsorgen. Hon vetma

till schema med sch.henne, Honska Jag att stavasut. sase
jag hadekolla det, ochgick och rätt.

min prestaion.nöjdsjälv medJag är

till till dig.i det,få hoppa Detjag,så kanOch uppsatsen
det.kunnakänns bra att

GunnelsommarhälsningfrångladEn

mina fel. Tack.så jagvill ha detP.S. Jag rättat, ser

Bokläsning

dyslexi.skriv problem såkallasjag läs ochharPå grund attav
inte varit intresseradharboker, ochjag aldrig lästSå har av

skulle läsa.tingnågotEllerdet. annat som man

förstå Ellerlästevarit svårthardetFör att om.var man var
ting helt omöjligtihåg någotoch kommadär stod, nästanvar

mig.för

i kontakt med Komvux på svenska.jag BättrekomMen när
mig.för För där skulle läsalossnaSå började det att man

timme dag läxa.minstböcker 1 per som

redovisa denså skulle för klas-hade läst bokjagNär manen
sen..

viljatboken hon hade jag skulledenfröken medkomDu att
igifter sig på sidor den boken.356innan. Morläst Det var

Är aldrig läst så tjockbok.harinte klok, jagdu en
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sidor i bok och redovisaska läsa 100 denna den.Du
inte sedan vill läsa klar.du denOm

läst sidor, så kunde jag inte sluta.jag hade 100När

klar.läste denJag

jag kunde det.kunde,Jag

jag tjockglad hade läst bok.Vad jag att envar
haför klassen sådan känsla lästredovisa den 356Jag atten en

fick beröm, fröken du kunde läsabok.sidor Jag attav se
visste klarajag du skulleboken. Dethela att av.

jag det.lycklig hade klaratJag attvar

jag aldrigså läser böcker har gjort.åreñerNu 1 som annars
år så har jag läst blanddetta Utvändrar-tidenUnder annatav

Vilhem Moberg. Och så mångaInvändrarna andra.och avna

ihågstår och kommer det sedan.där DetförstårJag ärvar
bara träningträning läsa böcker. detMenbara äratt somen

gäller, Läsa.att

jag Ochjag kan läsa böcker eftergladJag gör.är att nu som
jag migsvenska, har lärt läsa ochår på Bättre attett som

går jag grundläggrepågrunda dom. Nuskriva bättre av
påsvenska Korn Vux.

ñöknama jagjag kan det svenska har"För Bättreäratt som
för det.tackaatt

läsaHälsning från Gunnel kan böcker.-en som

kan"At man

tack lärarna och klasskamraterna... det är vare
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"Bättre svenska"

Den september1 -97

hade bestämtJag mig för utbilda mig handikappstill asis-att
Jag läsa mina grundskole betyg.tent. tvungen att Detvar

mycket blandade känslor och for dethur skulle gå.var oro
ville sånJag enkelsak kunna lägga lapp till minatten som en

arbetsgivare behöva ringa hem till minutan samboatt och
kolla stavningen inan jag lämnade lappen.

jag skulleNär jag aldrig ha berättat for någonvar attyngre
jag har läs och skriv svårigheter. 8årFör sedan började jagca

jagberätta stavade "kråka. lättDet bättreatt attsom en en
säja hade problem med stavnigen. Ofta jagatt undrarman

inte gjordevarför skolan något, dom såg det inte gicknär att
mig ibra för skolan. Det på alla Jag har alltidsyntes prov.

hjälplärarehafl: det ingen tagithar i minaär tagmen som pro-
blem, jag har alltid fått lättare mina klassutan kam-papper en

det så jag inte förstod fick jagrater, att lätta-papperet ettvar
Min ilskan och besvikelse till skolan kommer alltid attre.

finnas.

sökte till komvuxJag på kvällarna, for jag arbetade på Lasa-
städerska. Jag läste svenska stavning irettet två termi-som

Efler dom två terminerna kände jag mig min förner. mogen
ordentligt. Jag tjänstledigt och börjadeatt satsa påtog

grundlägg-ande och svenska. Efier veckor berättadematte tre
vår svensk lärare kursen Bättre svenska. Och jag härjadeom
där. migKursen tryckhet och stöd. vågaAtt införpratagav

människormånga och våga fel sedan ñckutan attsvar man
höra ifor det flera dagar. livräddJag for grammatik ochvar
har aldrig förståt varför jag skall kunna den. Det känns skönt

ha bättre svenska grund jagatt har fortsatt pånärsom en nu
grundläggande svenska. harJag gått termin grundläggandeen

ochsvenska har jag börjat på den sista tenninen. Sen vän-nu
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påtill backatänkermig. Närförgymnasiesvenskan mantar
svenskaefter Bättregrundläggandebörjadehur attvar

tidenhelaundradeochoroligjag omjagminns att manvar
så längeklass. Detiklara senskulle storatt varenavman

Nusvenskan.pågår bättredettyckerJaggjorde det. attjag
samtidigt sä-arbetsgivare ochtill minlapparläggajagvågar

migkännerjagstavningenmed attproblem utanharjagattga
kommernågon gång attjagmigtillfolkHade attsagtdum.

viktigtpå det. Det attäraldrigjaghade mantrutskolanbörja
ärskriv problem närochläsmedhjälpfår manvuxensom

lärareviktigt möteri det. attDet somär mantagatt tamogen
förstårblandtålamod. Igäcklaochpå dettautbildning etthar

detdå gälleri hellerandra attintegången manförstaintejag
dum, atteller vetstressadsig utankännerinte manelevsom

kunskap.ochtålamodharläraren

killemintillsmå lapparminaochbättrestavningengårdagI
bradettycker attärstavfel. Jag att manmångasåintehar

inte dum,faktisktManproblem. ärdessaöppetpratar om
föräl-harochskolanmed atthafi enabarahar manoturman

problem.dessaockså hardern som

Carina
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Rum

Oberoende orsakerna till läs- och skrivsvårigheter finnsav
det alltid pedagogiskt dilemma jagvadett ska läraresom-

Vad behövergöra jag kunna Vad måste jag förstå På dessa
frågor finns många Vi diskuterar olika tänkbarasvar. svar

bakgrund några bilder rum där barn ochmot av av unga
läser, skriver och lär.

Pedagogisk verksamhet svårfångad och hadeär gärna
velat visa många fler till exempel där barn arbetarrum, rum
med naturvetenskap och skriver och läser och därrum- -
kopplingar mellan läsande/skrivande/lärande och exempelvis

musik blirbild och synliga.
Vi hade också velat visa exempel på hurgärna kommuner

hanterar de s.k. stadieövergångama. Och hade tagitgärna
läsaren med i där skolledare eller politiker arbetar medrum
frågor kring det pedagogiska arbetet med läsning och skriv-
ning. Sådana fyllda möjligheter finns många håll.rum av

den kontextenMen låter vi i stället läsaren själv skapanu
hjälp sinamed erfarenheter och kunskaper med hjälpav egna

de vi hunnit hitta, fotografera och framkalla.av rum
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Leka och lära

barn-några ögonblicksbilder hur det iföljerHär utser enav
livsvärldutgångspunkt i barnspedagogerna sinnär targrupp

slcriftspråket leksamma former.dem utforska under Vioch låter
under dagaroch någrasexårsgrupp deras pedagogerfår följa en

formulerar pedagogerna sinamellanrubrikemaförskolan. Ii ut-
Gustafsson ochför arbetet. Två forskare, Karingångspunkter

tid följt arbetet barn-under längre iMellgren, harElisabeth en
de berättar.och det är somgruppen

påbarnetmiljöntillSe positivt inne-sättrunt ettatt

skriftspråklig verksamhetunderstödjerochhåller

skriñspråkligastimulera med-utveckla och barnensFör att
skriñsprå-såmiljön ordnad barnenvetenhet är att omges av

kommunikativ funktion, skrift-skyltar medfinnsket. Det en
hyllor imed bild på skåp, lådor ochvisarbilder etttextsom

miljön finns arrangeradesammanhang.meningsfullt I även
ishockeytur-temautställningar; affärslek,pågåendeoch post,

whiteboardtavlortrolleri. Blädderblock ochnering och an-
i leken.aktivt barnenvänds av

utifrån temaarbetenorganiserad böckermedLäshörnan är
finns inlästa påRimsagor ka-intresserar barnen.detoch som

och skiftaska lyssna, lekläsaför barnensettband att upp-
finnsinnehållet och språkets form. Detmellanmärksamhet

tillsam-sittavarje bok for de ska kunnaexemplarflera attav
olika Någrakan välja mellanoch "läsa och de sagor.mans

samtidigt demed sin bok ochsitterbarn texten somvar ser
berättelsen.pålyssnar

skrivsiaktuella barngruppen,ochSånger är utsomramsor
i sitter ofta ochoch intill Barnenbarnen pärm.sätts en

läser isjunger eller pärmen.
skrivmaterial; oli-inrättad attraktivtmedskrivhömaEn är

hem-brevpapper, stämplar,block, kuvert,ka sorters pennor,
te1efon, skriv-finnsfrimärkenmagjorda Det ävenm.m. en



SOU 1997:108 Kapitel 4 203

maskin och räknemaskin. Barnen skriver meddelanden, brev,
inköpslistor, telefonsamtal, antecknar skriverochtar emot
skyltar de använder i leken. iBreven postassom en
"brevlåda" varje dag.tömssom

ritar teckningPetter och skriver med bokstäverstoraen
"TIL JESPER. Han fram kuvert och skriver återigentar ett
"TIL JESPER", klistrar på frimärke, slickar igen kuvertetett
och det pålägger brevlådan. inHan Jesper, går framspanar
till honom och leende I dag får du postsäger Jesper ser
glad och frågar pedagogen "När ska vi brevlådanut tömma

vi"Det brukar efter lunch pedagogen. Pojkarnagöra svarar
nöjda fortsätteroch leka.utser

Karolinaoch tillverkarEmma små rimböckertunna genom
klippa, vika och häña ihop ritpapper. Boksidoma inatt matas

skrivmaskineni och de skriver ord under varje bild. Deett
skriverritat katt och KThar under bilden. På sidanästaen

och skriverritar de hatt HT. Skriften på de följande si-en
olika karaktär;dorna enda bokstav, lekskrivning, lju-är av en

skrift,denlig och små bokstäver blandat. Böckerna läm-stora
till pedagogen frågar de vill läsa timmen påsomnas om

Flickorna nickarsamlingen. och sig i läshöman, desätter
i sina böcker och läserbläddrar högt för varandra.

Utgå från barns omvärld, erfarenheter och skrift-
utvecklingsstadierspråkliga

Vid planeringen för den kommande veckan funderar arbetsla-
vad aktuellt just i barngruppen och hur deäröverget som nu

utifrånska lägga arbetet de didaktiska utgângspunktema.upp
arbetet planeras utgårNär pedagogerna från sin kartläggning

individuelladet barnets tal- och skriñspråkliga utvecklingav
lärande vadoch de uppfattar barnen intresseradesamt äratt

tidigarehar uppmärksammatDe intresse förderas VM iav.
ishockey och medverkat till den ishockeytumering som

igång. börjarkommit lidaNu den sitt slut och det dagsärmot
turneringen.avslutaatt
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skahur deochåka på lägerplanerarDe att resonerar om
kom-ihåg-"Vi kandelaktiga i görablibarnen att enresan.

"ochpedagogerna,dem,medtillsammans sägerlapp aven
med sighabehövervad ettreflekteradem överfå att man
barnenpå detvidarespinna tarDärefter kanläger. uppsom

tillövergårDiskussionengrupper.i mindredetutvecklaoch
ska klartdeoch hur göraaffärslekenaktuellt ivad ärsom

Pedago-ochsamlas barnEfier frukostrimböckema. vuxna.
skaoch vadnärvarandevilkaigenom ärgår somsomgen

dagen.underhända
pedagogtydlig,mellan deArbetsfördelningen är envuxna

i något,sigfördjupavillbarntillgänglig för de ex.är som
peda-för detpedagogenandraDentemaarbete. ansvararett

barngruppen.i heladagsstrukturenochledarskapetgogiska
fram ochplockarlyssnar,vägleder,lek,i barnensdeltarHon

in-dagenUnderifinnsbehovför delyhörd gruppen.är som
samling.ochutevistelsemåltider,föravbrottnaturligafaller

ellerilekbams störremellanväxlarDagsstrukturen egen
denaktiviteterochlekar styrsmindre vuxne.avsomgrupper,

dagen.underrörelseochlugnmellanavvägningfinnsDet en

talspråkmellanlikheternagrundläggandedeBeakta

skriftspråkoch

pedago-skriñspråkare,kompetentabetraktasBarnen som
skriftspråksinlärandettillförhållningssätthar sammagerna

sinapåfår barnenDärförtalspråksinlärandet,till svarsom
skrift-de kan. Barnensskrivaoch attfrågor uppmuntras som

påpekan-ochkorrigeringarrespekterasförsökspråkliga utan
inspiratörer.ochmodellertydligaden. De ärvuxna

kom-ihåg påochmeddelanden tav-skriverPedagogen
medblädderblocketpåförs ut-Dagboksanteckningarlan.

infåFörberättar.barnenhändelser attfrångångspunkt som
osäkeruppfattar barnet ärpedagogen attbegreppolika som

dagboksskri-Vidsammanhang.naturligai sittdeanvändspå
bok-mening ochord,begreppenpedagogenanvändervandet

stav.
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Varje vecka skriver och ritar barnen matsedel tillsam-en
pedagogen, den hängermed framme och intresseväckermans

både barn, föräldrarbland och pedagoger. Alla kan "läsa" den
finns både bildeftersom det och Lisa sitter i skrivhömantext;

brev tillskriver kokerskanoch och önskar sig pizza tillett
ritar pizzalunch. med korv påHon och försöker skriva deten

ljudarritar. högt kkkkk...hon Hon och skriver K. Där-ett
det rrrrr. sigefter låter Hon bestämmer for skriva R.att ett

ffffff’. LisaSedan hörs har skrivitNu KRF. Honsvagt tar
och springer tillteckningen fram pedagogen sitter i när-som

frâgar: "Vad står det där" Pedagogenheten och tittar bre-

teckningen Skriveroch du brev till kokerskansäger:vet, ser
dig mat du läsaoch önskar Kan vad du har skrivit Lisa

kkkooorrrvvv och frågar: "Har jag skrivitläser alla bokstä-
skrivit de bokstäver ri-ver Du har du hör och dusom om

skrivit sådu jagdet kokerskan kan läsa ditttror atttar som
fortsätterLisa ler glatt och sittbrev. med brev. Björn kom-

sig bredvid henne frågaroch och hon skriversätter vemmer
hör till,till. han brevet börjar han ocksåbrev När ärvem

till kokerskan.skriva brevett
vill hurbarnen bokstav sigNär söker deveta uten ser

i finnsfram de i böcker eller påtexter uppsatta,som
namnskyltar hänger på hjälpBehöver de vägle-väggen.som

några kopierar,barn andrader pedagogen, går och ljudarrunt
sitter tillsammansde skriver hjälpereller läser. När och de

sitt skrivande.varandra och samtalar om
aktiviteterBilder på med tillhörande bygglek, affärs-text,

skrivhöma, snickeri finns pålek, Allaväggen.uppsattaosv.,
representerade sittmed och fotografi påbam är namn en

markerar hjälpbarnen med skylten,skylt, de skaav var vara
leka. barnen byter aktivitet flyttar sinoch När de nanmskylt.

åskådlig bildhar vad kan väljade på ochBarnen överen pe-
fir överblickdagogen god barnen befinner sigöveren var

och vad de gör.
pågående affársleken fokuserasden barnensI uppmärk-

skyltar, inköpslistorpå reklam, och olikasamhet pakettext
tagit med sig hemifrån.de kommer idéerBarnen medsom

-utforma förändraförslag for och affären.och De äratt enga-



Kapitel206 4 SOU 1997: 108

i affarsleken, prismärker tillverkargerade ochvaror pengar.
tillverkat reklamskyltar för locka dithar kunder.Barnen att

intensiv pågår ilek affären och pedagogen föreslårEn när att
skriva jaginköpslista hanKalle ska kommer ihågen svarar

skriva det". Vid prismärkandet finner Simondet, attutan upp
miljövalför bra påsymbol tvättmedelspaket. Fleraetten

blir intresserade och börjar titta efter likadanabarnen sym-av
finner ytterligarepå andra paket. De symboler,boler tre

svanen och återvinning. Ritanyckelhål, vadvet sym-
återvinning betyder Simon jagför ochbolen säger attvet

på ska intenyckelhålet finns villätamat som man om man
miljöval" det ingen har förut,fet". Brabli är settsom men
svanen nog för fåglar,bra kanske.Bertil Deäratttror

hyllorna utifrån symbolerna.insorterar varorna
ishockeyturneringen fungerarpågående FredrikdenI som

stöd pedagogen. hardrivkraft med Han lottat matcherav
delta och skrivitska påde barnbland vägg-namnensom en

och tidtagare. EfterFredrik både domare varje matchskylt. är
på resultatlistomain resultatet barnen "läser",for han som

diskuterar. prisutdelningenoch dag skaIräknar poäng av
flera dagar. Fredrikden har förberetts under har självstapeln,

Med allvar vattenkarnmarföreslagit hanstortarrangemanget.
pristagarnaslistan medfram och lekläsersitt hår tar namn
prismedaljertillverkat guld, silverhar ochHannamnen. —

får pristagarna kakor och förstapristagarendessutombrons -
pedagogen spelar nationalsången pia-pokal medan påfår en

jubel bland barn och debryterDet närut ett trevuxnano.
prispallen från pianotstår på och klingarpristagarna tonerna

ut.
tillverkad visarpapplåda Kalle ochTVI ärsom av enen

bondgården för Niklas. FilmenFilmen handlarStina om
barngruppen gjort bondgård.besök Allaett som enom

ritat teckning tillsammans skildrar besö-barnen har somen
djurskötselmatsäcksätande, Kalle ramlar,bussresan,ket; som

filmen igenom och NiklasStina drar TV-rutan läserosv.
filmen Stinaslut nu det minhandlingen. När är säger är

vill jag Niklas.läsa. Då sköta fihnen, Kallesägertur att
publik sedan vill jagsig och och sköta fil-ärsätter ropar



Kapitel 20741081997:SOU

ritat Flickanfilmer barnenfinns fleramen" Det som ex.
Spöksagan.ballongema ochoch

läser" listastår ochSofieochAndreas, Emma nyaen
precis framtand ochSofietänder. hartappadeoch tappat en
skriva sitt streck. På kar-skahonfunderar ettde över var

med kolumnuppräknadealla barnensstårtongark ennamn
brukarnya tänder. Barnenförtänder" ochtappadeför en

hitta Sofies ochhjälps deochsjälvabokföra att namnnu
övriga barnen Hannaför destreckenräknarDekolumn.rätt

Plötsligttänder de hur3 52mest.....l,har tappat ser, , "SIRKÖSstår 10skylt där det AMhängernågra barn enupp
försöker tyda med-till skylten ochframgårMINUTER. De

pedagogen ochAndreashämtarstundEfter snartdelandet. en
börjar finnscirkusen Detför allaklart strax.står det att

föreställningen bör-sig ochbänkarbarnenköpa,biljetter att

jar.
möjlighet tillvarit barnensfokusharbeskrivningdennaI

utifrån de-miljö skapatsdenskriftspråkslärande somgenom
intresse.ras

skriftspråkligaochtalspråkligabarnensUtveckla
avseendenolikamedvetenhet i

fåroklarhetfinns detbarnen attflertalHos ett om manenav
tid-tidtabeller,reklamskyltar,läsainformation attgenom

flertalosäkradessutommeddelanden. De ettoch ärningar
får informa-och på huroch läsaskrivabegrepp att mansom

i böckerläsa recept.tion t.ex.attgenom
barnensituationer därskapapedagogenförsökerDärför

iblir engagerade"problem. Barnenolikainförställs typer av
pålyssnarpedagogenfår. Genomdeproblemen attsom

reflekterafår hon demfrån dessautgårochfrågor attbarnens
lösningar lyfisolikamedoch kommaproblemenöver som
muffmsrecept så deviskaNu göraoch diskuteras. ettfram

ochvi göraska Barnsjälva. Hurbakakanövriga barnen
tillfram de skaslutligenkommeroch taattpedagog resonerar

hjälpmeddedärefterochingredienser gör ett receptallafram
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bilder kan tydas behöver kunna läsa.utan att Deav som man
fram alla paket och börja klippa symbolertar de olikaut ur

paketen allteftersom de skriver hur mycket de itarupp av
varje ingrediens. färdigaDet består kartongarkreceptet ettav
med volymmått och symboler från paketen. Receptet hängs

i köket och aktivitetsskylt tillverkas med 0rd ochupp en
symbol för barnen ska kunna välja bakning.att

Mufñnsreceptet inspirerar till bakning och gjortdenär
klart undrar Olof kan sådantreceptet göra ett receptom man
på något kakor för då vill hanän påannat göra äp-ett recept
pelpaj med vaniljsås "det mitt godaste.är

dag berättar pedagogenNästa det planerade lägret.om
frågar barnen "VadHon det behöverär för åkaveta attman

på läger Jag har åkt på läger med fotbollen och då ñck vi
myckethur det kostade Oskar. Pedagogenveta pengar ropar

fram och till barnen Jag skriversäger dettar en penna upp
kommer på. börjarJag skriva PENGAR." Barnen harsom

synpunkter och allteftersom de berättar skriver pedagogen
på blädderblocket.orden Därefter föreslår hon de indelaratt

sig i mindre och fortsätter utarbeta olika delarattgrupper av
kom-ihåg-lappen. får väljaBarnen vad de vill arbeta vidare
med och Oskar sig och pengarna vill jag gö-reser upp ropar
ral. Pedagogen skriver barnens och de indela-ärsnartnamn
de i utifrån sina önskemål. Arbetet med lägerlappengrupper
pågår under dagar och resulterar i lä-ett par en gemensam
gerlapp med bild och Pedagogen låter varje be-text. grupp

sin del lappen på samlingen ochrätta barnen ärom av ange-
fålägna läsa lappen sinaför förälder.att

blibarnen skaFör medvetna språkets fonnsida,att om an-
vänds språklekar. Lekarna genomförs på samlingen, i mindre

eller uppkomna samtal med barnen. Rim ochgrupper genom
förekommer oña. dagEn leker barn och "Ettramsor vuxna

skepp kommer lastat med rim. En boll går i ringen ochrunt
hittarbarnen olika ord rimmar kattpå "hatt, natt, satt,som

latt rimorden börjarNär slut hittar någon påratt, patt, taosv.
ord rimma på.ett nytt att

smågrupper har barnen hittatI på olika rim bil milex. -
och hatt katt de sedan ritar och skriver. skriverNär desom-
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deraspedagogenvilldehur uppmuntrarälvade göra,väljer
bil-bamen. Barnenshon harkunskapdenutifrånförsök om

i läshör-placerastill boksammanställsochder texter somen
övriga böcker.medtillsammansnan

och långamed kortapedagogenarbetarlitenI gruppen
till for-innehåll ochfrån ordetsska bortsebarnen0rd, där se

vilketochlyssnarbarnen sägerord,Pedagogen säger ettmen.
påordenpedagogenskriver ettdärefterlängst,ord de ärtror

Andreasorden. närska säger.barnenförblädderblock att se
berg,hör"Jag är stör-tuschpenna. attbergordenhan hör —

hanskriver orden sägerpedagogentuschpenna. Näränre
bokstäverfyraharför bergtuschpennadetjag"Nu ärattser

någrasigvisardetoch attmed barnensamtalarDen vuxne
ordvilket ärkandehurförklara vetakanintebarn som

bara hör,ochlyssnarAndreasñngrama,räknarAnnalängst.
hurfrågorställachansar". Genom"jag attOskar omsäger

ochtänkandesitt attmedvetnablir de egettänkerbarnen om
något.tänkerdestrategierolika näranvänderde om

berättartek-ochspråkbrukdistanseratutvecklaFör ettatt
monologenrnonologform. Iitalabarnenpedagogennik låter

vitsar,medvaritde harhändelserbarnen om,berättar om
pedagogenbetonasBerättarstrukturenhistorier.ochgåtor av
sedan HurhänderVadbörjar detHurfrågornahjälpmed av

andradeochtalarmarkeradet Förslutar somatt somvem
framförtalarbamstår detpå,lyssnaska gruppen.barnen som

be-forfrågorställa attbarnetstödjer attPedagogen genom
lyssnar-förståeligt förfylligt ochtillräckligtbliskarättandet

Bellmanhis-Enfrågor.lyssnarbarnenställerIbland somna.
tyckerrekvisita. Barnenlitemycketmeddramatiserastoria

spelaslutavill inteochdramatisera utanroligtdet attäratt
rollerna.fleraprövaattturas avom
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Låt barn, föräldrar och pedagoger samverka så att
alla delaktiga arbetetär ochi för skrift-tar ansvar
språksinlärningen

Föräldrarna pedagogernauppmuntras delaktiga iattav vara
verksamheten. En förälder och småsyskon kommerett på be-
sök och får publik några barn visarnär "film" däreftervara en
blir föräldern infångad några andra bam vill någonav attsom
läser rimböcker.deras

Alla föräldrar informeradeär arbetssättet i förskolanom
didaktiskaoch de utgångspunktema. fårDe hem dagboken i

slutet veckan och får på så kännedomsätt vadav om som
händer i förskolan och flera föräldrarna frågar barnenav om
de vill När barnen hem kom-ihåg-lapparveta signe-tarmera.

förälder lappen och skickar tillbaka den till förskolan,rar en
barnet visar underskriften för pedagogen och sedan hemtar
den igen. Arrangemanget medför alla inforrnatio-att vet att

fram.gårnen

Syssla med skriv- och läsaktiviteter olikai samman-
hang och på olika så långsätt sammanlagd tidatt

åt skriftspråketägnas

Pedagogerna har tagit till de "gyllene tillfällenvara som
uppstått under dagen. Utgångspunkten har varit barnens egna
uppfattningar kring aktuella problem, symboler ochex. re-

I samspel med de har barnen fått hjälpcept. reflek-attvuxna
och söka den information de behöver.tera Genom att upp-

barnens berättande gåtor, roligamuntra historier och vitsarav
ökar deras intresse. När barnen använder skriñspråket i sin

lek, ökas delaktigheten eftersom de själva leken ochegen styr
använder skrivning och läsning i sitt sammanhang. Då barnen
påverkar innehållet och deras intressen vägledande harär de
roligt och känner sig delaktiga.

Flera "gyllene tillfällen har inträffat; egenhändigt skrivna
rimböcker har barnen läsa i samlingen,uppmuntrats bre-att

skrevs till kokerskan inspirerade flera barn till vidareven som
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derasbrevskrivning, diskussioner bland barnen texter,om
förståelse för språkliga begrepp.0rd har skapatochbokstäver

höjdpunktavslutning veckansIshockeytumeringens blev

prisutdel-engagerade. Bra kortalla barndär att togvar
alltihop visalåta dokumentera ochbarnenningen, kannu

harföräldrarna", påpekar pedagogerna. Barnenfördet en av
gjort laguppställ-fotbollsturnering,igång medredan satt en

aktivitetFrån utvecklaspå lagen.och hittatning ennanm
användas, och detkunskaper kanbarnensdär nyvunnanya

resultatlistor prisut-ochframtroligtviskommer växaatt nya
delningar.

blev intressera-mufñnsreceptetfick skrivabarnDe som
ochaffären köpte strösockerpaketen i ochpåde läsaattav

baka.inspirerades andra barnvetemjöl. Dessutom att
intresse förväckte barnensKom-ihåg-lappen" inför lägret

och de skulleåkasig, de skallmedvad de skulle ha närnär
stöd de skulleblevBerättarstrukturenhem. närkomma ett

föräldrarnatill ochblir budskapKom-ihåg-lappenskriva. ett
åkade skaska packa,minneslista för barnen de närnären

olikamedarbetade i mindreEftersom barnen grupperosv.
viktigt för dem tänkadetkom-ihåg-lappen, blevdelar attav

blevpå Föräldrarnaförstå det står lappen.vadalla skapå att
idéer påsina tankar ochuttryckabarnenintresserade attav se

papper.

arbete ochdagarnasdePedagogerna senastesummerar
medtid utforskande lekmycketdekonstaterar ägnatatt

språket
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‘

lära sigAtt ljud och bokstäver i klass-ettom

där arbetar utifrån helhetssyn pårum man en

språk

Artikeln, hämtadär Language Arts. Vol. 68. March 1991,som ur
översättningenskriven Penny Frepponär och Karin L Dahl. ärav

gjord Karin Jönsson.av

Penny Freppon och Karin DahlL. forskare vidär universitet i
Cincinatti. De berättar här förskollärares arbete medom en
läsning och skrivning och lägger särskild vikt vid hur förskollä-

den teoretiskautnyttjar kunskap hon har små barnsraren om
skriftspråksutveckling praktiska verksamhet.i sin

artikelns inledningI skriver författarna artikeln skainteatt
läsas inlägg diskussionen värdeti arbeta medettsom attom av
ljud och bokstäver det brukar kalla avkodningvi den tidi-i- -

läsningen och skrivningen. handlar,Den de, "om hursägerga
lär ljud och bokstäversig och hur undervisarman man om

dem
Artikeln ska läsas kommentar till Mary Adams bok,som en

Beginning Read: Thinking och Learning about Print.to För-
fattarna inleder med kort teoretiskasinaett ut-resonemang om
gångspunkter de glasögon vilka de betraktar nybörja-genom-

Jasons och hans lärare Kristins arbete med skriftspråket.ren
De begrepp Freppon och Dahl använder de diskuterarnär

och praktik förskoleklassrummetteori i riktigt desammaär inte
de användervi Sverige. "Whole language"i har tillvisom ex-

empel med "en helhetssyn påöversatt språk. Som "metod" kan
väldet kanske LTG, läsning påsägas talets grund.motsvara
författarnaNär talar phonics har valtvi sägaattom

"ljudmetoden Men varken LTG eller Ijudmetod existerar som
renodlade metoder praktisk verksamhet.. Oftasti präglas det
konkreta arbetet skola och förskolai drag från både LT Gav
och Ijudmetod. Samma sak gäller whole language och phonics.

På Nya Zeeland däremot talar ofta deras skrift-attman om
språksundervisning utgår från helhetssyn på språk, whole"en
language", och då den kommer till uttryckmenar man syn som

såväl läroplaner kursplaneri det praktiska arbeteti isom som
förskola och skola.
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skriv-ochläsningnybörjarundervisning ihartraditionAv
bokstav.ljudpå relationenfokusstarkthaftSverigei ettning -

skriftspråkstill-aspekterpå andrafokusstarkaMed avsamma
hittahjälpkunnaoch lärareförskollärare attskulleägnande

ochbli läsaremedarbetederasstödja barn i attfler sätt att
frukt-på detpekarhärBerättelsenförfattarna.skrivare menar

praktikochforskning mäts.bara i att

perspektivteoretisktEtt

teori,sociopsykolingvistiskpåsiggrundarhållningVår en
språkligaskrivaochsig läsa ärlära processerattmenarsom

teoritransaktivpåoch1982Smith,1967:Goodman, en
vi lärför hurgrunden19891978: attRosenblatt, menarsom

individsvarjeiliggerspråkligadessabehärska processeross
desituationerskriftspråkligai deagerandeochtolkning av

vardagen.imöter
försökerochundervisningssituationentolkarNybörjare

siggriperochhandlar barnetdettaUtifrånbegriplig.dengöra
situationen.uppfattatdetutifrån hurskriñspråksarbetetan

GatesPurcellsiglärvad deochhurpåverkarsiniDetta tur -
iinnefattarförskolaniUndervisningtryck.underDahl,

dendärsammanhang ägerkulturellaochsocialadethelasig
1986. För attCook-Gumperz.1982:Green,Bloomerum

barntillgårdet näroch hurskrivundervisningochförstå läs-
lä-dentill såvälhänsyndärförvimåstekoden taknäcker

isammanhangetsocialahela dettillperspektivrandes som
klassrummet.

avkod-påsättettkring attTankar nytt se

phonicsning
avkod-fråganpåolika1990 sätt attbokAdams omseom

vilketmindreläsinlärning handlarvidbetydelse omningens
ochljudundervisaeffektiva sättet attdet ommestärsom

kunskaperförsökaoch vävapå attbokstäver sammanommer
vivadforskning,inklusivekällor,olikarad exem-från omen
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pelvis relationen ljud- skriftsymbol,vet tidig läsning,om om
god läsförmåga, stavningsfönnågans utveckling ochom om
undervisning. Vi vill peka på områden därtre Adamsom

skiljer sig från helhetssyn.synsätt en
det första betonarFör Adams nyckeln till läsningatt är att

förstå relationen mellan ljud och bokstäver, medan hävdar
enskild faktor i hela skriftspråkligadetatt inteen systemet
kan den avgörande faktorn för läsförmågan. Närensam vara

barn handskas med allt de kan skriftspråket innefattar detom
kunskapen alla de delar skriñ-sammantaget utgörom som
språkssystemet, dvs. koden och medvetenheten skrift-om
språkets funktion. Vi hävdar också flera faktoreratt samman-
hanget sociolingvistiska element och den lärandes egna-
syften motivation,och påverkar hur lär sig läsa Bloomeman

Green, Cochran1984: Smith, 1984: Harste, Burke—
Woodward, 1983: Matthewson, 1976: Wigñeld Asher,
1984.

För det andra Adams hon diskuterarär när hur god under-
visning ska inriktad på det lärarenut, ska lära änse mer ut
hur det enskilda barnet lär. Vi läsning och skrivningattmenar

språkliga verksamheter bamär går in i bliattsom genom en-
gagerade i meningsfullt utforskande det skrivna språket.av
Därför känslighet för och stöd till barnsär utforskande denär

siglär läsa och skriva viktiga delar skriñspråksundervis-av
ning i skolan Altwerger, Edelsky, Fllores, 1987: Dyson,
1982, 1984.

Slutligen, hävdar vi vi fortfarande alldelesatt för litevet
den första läs- och skrivutvecklingen och undervisningom
från den lärandes perspektiv.sett Det i observationerär av

barns skriñspråkliga lärande i olika sammanhang utifrån skil-
teoretiskada perspektiv, vi får insikter och förståelsesom nya

för hur komplext skriftspråkserövrandet Dahl, Purcell-är
Gates, McIntyre, 1989: Dyson 1989: Harste, Burke,
Woodward, 1984: McIntyre, 1990.

viktigtDet skolfolkär och forskareatt observerar och do-
kumenterar barn i förskola och skola i färd medär attsom
lära sig läsa och skriva. För frågannärmaatt huross om man

sig ljudlär och bokstäver, behöver vi titta på lärarenärmare
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i med ljud-och barn arbete och symbolrelationer, och be-
klargöra hur barn i olikahöver undervisningsmiljöer siglår

skrivna språketsförstå det regelsystem.

exempel från klassrumEtt präglatett av en

på språkhelhetssyn

beskriver viartikel undervisningI denna ljud och bokstä-om
sin utgångspunkt i helhetssyn på språk, och därtarver som en

läromiljön präglas sådanhela helhetssyn. förskolaDenav en
integrerad ivi berättar skola i istad Mellanväs-ärom en en

där går ungefäri USA och 400 bam. röda viktori-Dentem
tegelbyggnaden omgivenanska asfalterad skolgårdär av en

metalltrådsstängsel.högt Skolanmed har varit fastett en
ii grannskapet flera generationer.punkt flestaDe barn som

få erfarenheteri skolan har skriñspråketgår innan de bör-av
jar skolan.

visar vivårt exempel hur förskollärare hjälper barnI atten
ljudsambandet mellanförstå och symboler. Vi följer en ny-
förstabörjare, och hans erfarenheterJason, läsning ochav

skrivning. Artikeln bygger på års observation ochnäraett
förskolan.bam i Dahl,analys Purcell-Gates McIntyre,av

utnyttjar också diskussionerVi1989. med lärare.J Honasons
i för sin språksynkänd sin kommun och för sin goda för-är
undervisa från låginkomstfamiljbarnmåga att er.

typisk för nybörjarna i dettaJason klassrum. Hanär är
verkar intresseradblyg det pågår i verksamheten.avmen som

uppmärksam hans lärare läser förstaHan högt.när Denär
bedömningen hans kunskaper skriftspråk visar hanattav om

skrifiens funktion,inte förstår han kommer till förskolan,när
den alfabetiskainte heller förstår han principen eller struktu-

Kristin,i berättelser. hans lärare, beskriver det så här:ren

korn till skolanJason jagNär inte han någonsin hadetror att
uppmärksamhetnågon åt eller hade särskilt mycket erfa-ägnat

slcrift. han haderenhet Men underbar fantasi, in-hanav en var
tresserad berättelser och han kunde fantisera och uttrycka sigav
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väl han lekte. verklig styrka, hanmycket Dettanär menvar en
förtrogenalls med skrivet språk och han hadeinte ingenvar

ljud och bokstäver.aning om

skriftspråketförståbörjaAtt

liggerförskoleâret fokus i Kristins klassrumbörjanI av
funktion barnen får på olika utforskaskriftspråkets och sätt i

iskrift meningsbärande. Kristin beskriver den-vilketpå ärsätt
undervisning på följandetidiga sätt:na 1

tid föralltid från helhet till delar. behöverarbetar BarnJag att
själva läsare och skrivare. dennamedvetna sig Urbli somom

behovet begripa ljud och bok-medvetenhet sig påväxer attav
kommunicera med skrivet språk.för kunnastäver att

tiden skrifiens funktionvisar hela för barnen ochKristin ser
dagligen får rika och varierade erfarenheterde läs-till att av
skrivning. arbetar mycket med högläsningning och Hon av

olika slag. väljer kändaHon böckerbarnlitteratur ärsomav
Bigkvalitet sina illustrationer, blandgoda ochsinför annat

skri-eller fyra berättelser varjeläserBooks. Hon tre morgon,
hända under talar ord, ochvad ska dagen, omsomuppver
och hur låter. skriver och läserde Honvisar hur orden utser

i sångertill exempel de förekommer debarnens närnamn,
utnyttjar oña och hon skriverblädderblocketsjunger. Hon

anslagstavlan.meddelanden på
heterogenafår i småbarnen läsa med henneDessutom

gång i lässtundfem barn veckan. Under dennaengrupper om
tillKristin liten enkel bok, samtalläser uppmuntrar omen

och låter för henne. Dåi berättelsen barnen läsasituationer
fokusera igen dempå ord, kännahon barnenhjälper attatt

relationen mellan ljud och symboler.och
skriverdeltar i skrivstund varje dag.Alla barn Deen om

väljer. visa desjälva Sen får de diskutera ochdeämnen som
skrivit. Skrivlektionema tänkandefokuserarvad deandra

innehållet, medvetenhetkring ocksåsamtaloch men om
experi-Alla h6rnor ioch bokstäver. klassrummetord -
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skrivhöman, bokhöman och dramalekhömanmenthöman, -
inbjuder till arbete med skrift. Dramalekhöman, oñasom

erbjudergestalt, blomsteraffarbyter restaurang,teman som
avdelning för djurungar på Alla hömteman inne-eller zoo.

möjligheter utnyttja skritt i dramalekens form.håller Iatt
djurungar finns exempelvismed på det intehörnan barazoo
djur, våg stetoskop litetuppstoppade och och bordett etten

trätelefon, också anteckna på ochmed attutan papper enen
kalender skriva sig "på väntelistaninbunden attsvart upp

tillbringarde första veckorna i förskolanUnder Jason stör-
sintiden med studera lärare och sinadelen 26 klass-attavre

vill leka; han tillsammans med dekamrater. Han när ärmen
blir ofia han och förpojkarna, hög-andra resten av gruppen

blir fort spring, skrik brottningljudda. Lek och och hans lära-
tidtillbringar ganska mycket lära barnen hittaatt att ettre

i klassrummet.sätt att vara
lärt sig "gå i skolanoktober har Jason ganska väl. II att

nyklippt i militärkläder,och han signovember, tele-närmar
skrivbordet i barnkarrnnaren påoch I hörnan finnsfonen zoo.

maximala antal bam får där samtidigt ochredan det som vara
sig väntelistan.därför ställa påvill Han tvekar,Jason tar

skriver två korta rader med klotteroch tvärspennaupp en
blirhan anmodad talapapperslapp. När vadöver atten om

försiktigt:håller han i luften och Jaghan gör, pennan svarar
listan jag.mig på Senare påskriver antarupp morgonen-

skrivande,blir ombedd berätta sitt pekar hanhan attnär om
skrivit påtvå linjerna och har mig lis-på Jagde säger: upp

tan.
Klassrumsmiljön erbjuder möjligheterflera andra prövaatt

skriñspråket.
skriver i tankeböcker varjeKristin kräver barnen dagatt

aktivitetvarje under dagen så inne-och hon planerar denatt
möjligheter skrivandevisa och samtala dethåller att om

Till exempel visar hon hur skrivprocessenskrivna. närutser
skriver dagens tänka högt medanhon attprogram genom

hon skriver.
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erbjuder barnenJag många möjligheter skriva. Jagatt tror att
låtajag dem skriva tankeböcker kan stärka derasattE genom

självförtroendeoch öka derasskicklighet skrivareoch påsomi
det hjälpa dem skriva andra sammanhang klassrum-viset attl 1 1

i Det viktiga inte själva skrivandet eller jag visar skri-ärmet. att
i vande, eller möjligheten skriva i de olika hömoma under da-att

viktiga allt ochDet det sker under helaär sammantaget attgen.
dagen.

puffa barn medvetenhet ljudAtt ochmot en om sym-
boler

förstår meningsfullabarn väl det skrift,När med skriñens
hur språketsfunktion och orden byggklossar och berättel-- -
börjar Kristinfungerar, arbeta medvetenhetmot enser om

symboler. beskriver hurljud och Hon hon går tillväga:

barn behöver mycket tid, förebilderJag och stöd. Jag lärtror ut
medregler direkt sitta barnvarje individuelltatt närgenom ner

också,de skriver och vi sitter i ringen, demvisanär attgenom
blädderblocket.påskriva

individuella hjälperarbetet hon barndet tänka deI ordatt om
väljer. Barnen kommer först älva på idénde till vad de ska

hittarskriva. Sedan jag haka fast i idébarnets desätt att när
arbetar innehållet.skriver och med det Jag kanske tillsäger

nybörjaren: J kan det här betyder min för det börjarattag se
m eller Jag dettamed kan docka för det haräratt ettse en

i början och i slutet. hittar detd Jag barnet försökersom
och kopplingen."görsäga

Kristin oña det 0rd barnet saktasäger attmenar, genom
på ljuden. Gångdra på gång ber hon barnet ordetut sägaatt

ñâgar: "Vad hör du" precis efteroch barnet uttalat det.att
oña visarHon modell och hur lyssnar efteragerar som man

ljud och kopplingar till bokstäver: vill skrivaJaggör om
di-no-sau-rer,dinosaurer, di-no. Jag kan höra di-D,ett som

börjar på". skriverhon bokstavenNär på sittDnosaurer pap-
tillägger hon avsides replik: Ja, i dino-Dsom enper, som

och i David i vår klass.D somsaurer
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visar sigJason i speciellt behov dessa individuellavara av
Kristinstunder. berättar: Det blev februari innan jag såg

tecken på börjadeJason förstå relationenatt mellan ljud och
symboler. februariI började jag sitta med honom under
skrivstundema och puffa honom framåt. Jag Jason, jagsa:
kan inte läsa detta. Jag inte några ljud i det du skrivit. Ochser
jag också: Vad hör idu det här ordet och Vad kan du hörasa
mer

frågor påverkarDessa Jason och han börjar konsekvent
orden han skriver hjälp.säga Hanutan orden underupprepar

tiden han skriver, dem sakta precissäger hans lärare görsom
hjälperhon honom lyssnanär efter ljud.att

mittenI februari börjar Kristin skrivstunden i ringenav
brukarhon visa hur hon skriver. Hon berättarattsom genom

gång hon plockade bärnär med sin ochom en systermamma
hon liten, och efter hanär fått förslag från barnenatt påvar

vad hon ska skriva, visar hon hur skrivande går till attgenom
skriva flera rader på blädderblocket och diskutera innehållet,
uttala varje ord och bokstavsljuden.attgenom namnge

När barnen går for skriva på hand, fåratt Jason sinegen
skrivbok och han går till bord i närheten. Hanett bo-öppnar

tittarken, på sitt bokstavskort och Var finnssäger: påF den-
na han hittarNär på sittF alfabetskort, börjar han lju-säga
det F fffF och skriver bokstaven. Ett barn avbryterannat
med fråga. "Hur Mom, fem dagarstavar detären man om
Alla Hjärtans Dag Jason tänker kort på det, beslutar sig för

inte och Efter några minuteratt är hantyst. tarsvara upp pen-
igen och sakta och tydligt: "Insäger birthday. Undernan my

arbetet skriver han bredvidN det hansFett skrev tidigare.
Sedan han: "Jag kan intesäger M.göra Hansett granne
Charlie lutar sig bordet ochtvärs över medan hansäger skri-

påM Jasons "Kan inteduett skriva M Jasonver papper:
tittar på det M Charlie producerat och fortsätteizm "Insom

inMmmm, birthday. och skriver kvickt till BD. Hanmy
In Bbbb, birth, Dddd day. Sedan han Esägerupprepar: my

7 För autenticitetens skull har Jasons skrivna meningar behållits original-
språket
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ininte bokstaven. Jasonskriverhan myuppreparmen
följerhansövertygelsemedoch ögonsnabbt närbirthday

och lntittarskrivit.just Han säger:hanbokstäverna myupp
hållershoes. och såthe, thesebirthday mesomeone gave

inte domville hasin "Jpå sko.pekarfot ochhan agenupp
hanskrivit,på det hantillbakatittarhanmig." När upprepar

thesebirthday,tydligt: "Inochsakta gave mesomeonemy
så skriverSsss. ochMmmm.Ssss UuuuSomeshoes. . ... .

ljudenpålyssnarJagspegelvänt.Cbokstavenhan ropar
birth-skrivande. Nmm,sitt In,tillåtervänderochhan my

shoes. HanThththth, ZzzzSsss,day. me,gavesomeone
fordetläser hansedanochför theseställetiZskriver upp

birthdaystår: Innärheten: Detisitterforskaren mysom
skri-intehanhanshoes. Närthese attsermegavesomeone

visa tilläg-vill"Jagskriva bokstavenbörjar hanshoesvit
sig bortfärdig och skyndarbokstavensistamed denhanger

sin lärare.visaför att
föregått dennaundervisningdenverkarDet somsom om

erfarenheter.nybörjarnasformatillhjälptskrivsituation att
modellkopierar hennesvisat ochlärarenanvänder detJason

sigdet utspelari vilketsammanhangetljud".efterlyssnaatt
ochnybörjareandrainformationfårockså stöd. Jason avger

ochintressesittförsöksinaistyrkt eget storablir engage-av
andrafönnedla. Hanförsökerinnehåll han vet atti detmang

antydervisa.vill Hanshanoch attbudskaphansläsakan svar
förstå hanbörjar huroch hansjälvförtroende växer atthans

Visymboler.ljud ochmellanrelationen atttrortänkaska om
vidförståelse;bidragit till hansocksåläsundervisningen men

ljud ochkunskaperväxandeblirtidpunkt Jasonsdenna om
skrivande.i hanstydligastsymbolrelationer

ipuffar klassrummetindividuella ärformer attAndra av
Kristinskrivande.for sittstrategierhittanybörjarenhjälpa att

villi ord. Hon Dumeningar säger:delabarnhjälper att upp
today".rainingskriva "It

kommer tillba-‘it’.ord JagförstaDittfyra ord. ärDet är
några deförklararKristindet.skrivit strate-du attka när av

i det tänktai första ordetljudenvisar fokuserarhongier
budskapet.
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Ibland berättar de hel historia och då säger ungefär så här: Ja-en
så, du vill skriva slott. Jag kommer ihåg duett detattom att ettsa var
mörkt slott. Vad börjar ordet ‘dark’ med Jag hjälper dem höraatt
ljuden i det ordet. Jag vill lära dem hålla kvar innehållet iatt en me-

förståning och det beständigt.äratt

betydelsefullaandra delenDen arbetet förståelse förmotav
ljud och symboler sker under arbetet i Kristin ärgrupp. mo-

skrivandedell för hon samarbetar mednär bamen. Hon skri-
lärardagbok:i sinver

känns inte förDet mig lärarerätt skriva talaatt utan attsom
behöversamtidigt. Barn hur jag tänker helase genom proces-

visar hur ochJag jag tänker jag de lär sig tänkaatt attsen. ser
bokstäver och ljud. Förr visade jag inte skrivande på dettaom

skrev mycket,Jag jag verbaliseradesätt. vadinte be-men som
hövs for kunna skriva. Då skrev inte mina barn och jag blevatt
frustrerad. märkteJag förändring hos bamen jagstor nären
började arbeta modell. harJag lärt mig jag kan för-inteattsom

mig mina barn det jag inte självvänta gör villatt Jag visagör.
den skriver måste tänka och skapa mening.att som

samarbetebygga ochAtt gemenskap for nybörjare.

Allteñersom året går ökar barnens samarbete i klassrummet.
böckerDe hämtar och läser tillsammans på golvetspontant

varje Barnen också alltmer sin friaägnar tidmorgon. av
experimentera med skriñspråket tillsammans. Iblandatt

ljudarsamtalar de ord, ord och diskussionen blir iblandutom
högljudd; det svårt skilja samtal frånär Inspi-att ett ett annat.

denna interaktionrerad fortsätter Jason sitt utforskandeav av
skriñspråket.

En i sitter medJason några kamrater medan hansmorgon mars
fröken delar skrivböckerna. Han börjar skrivstunden medut att
byta med andra barn.pennor

Sedan han. Jag. Jag ska bjudasäger dig på kalas.mitt. . . .Devin. Namnet Devin skriver han snabbt från framsidanav av
bok.Devins

"Vet du vad" Jason till Tara. "Jagsäger ska bjuda digsen
Rick.och bjuder digJag och Rick till kalas,mitt du.vet
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och Kan du ditttill Toby skrivavänder han sigSå säger:
bordet för skriva,Toby sträcker signamn över attsom men

Jagbokstaven T. detskrivaistället börjar Jason är ettvet attatt
ditt namn.T i

samtidigt Jason.Toby"O" säger som
YJason säger:

B"."Nej,Toby svarar,
B."finns ingetDetreplikerar:Jason

själv:för sig Hur skriverhan fundersamtSedan säger man
"Nu, Jason nöjt hansJag säger när ögonY Jo. vet . ... . sedan det"Toby" Jason visarhan skrivit.detvandrar över

och kommenterar.Devinförskrivna
sådant "gjorde Y."Jag ett

Devin.glömde Bzet,dudu säger"Ja, men . . .
gjorde 0 här, så då kanreplikerar "JagJason."Jaså, stortett

lista dom skapåToby. Dettatill B.Ozet ärjag ettgöra somen
plats med Charlie. Ja, jagfår intemitt kalas. Jagkomma

Charliesinhonom här. Jasonkunde skriva pressar namn me-
det honom.åtandradan stavar

Rick, Tara.dubehöver"Nu säger
Rick, Jason.hur skriverinte sägerJag vet man

vet.barn JagFlera svarar:
bokstäverna påskriver R I C KsitterTara, närmast,som

upphetsat. "Rick,Jasonhon fortsätter,Närhans sägerpapper.
och Toby också.kalas Hansdig mittbjuda på ögonskajag

och tänkerlistan påhan tittarvilar på över stav-närpapperet
Rick, åh, varför korn jagCRicks namn. R I Kningen av .. .

detpåinte

förskolebarnvisar hur samarbetarskrivsituationenhärDen
nybörjare sittuppgift.funktionell Närkring tar gemen-en

lika in-utgångspunkt verkar dekunnande varasomsamma
sittskrivande de De-sintresserade är eget.som avgrannesav

den kommunikativameningsfulla ochdrivs detlärande avras
sig rela-verkar de lärskapat, och detavsikt de som omsom

andra begreppsymbol parallellt medljud ochmellantionen
språk.skrivetom
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förstårinteNybörjare relationen mellansom

ljud symboleroch

stödjande kontext dettadenna sammanhang förHur än är- -
finnsutforska skriñspråket, det ändå några barn iatt som

skolåret inte förstår relationenslutet mellan ljud ochav sym-
till lika komplexaboler. Skälen detta och varierandeär som

till exempel, tillbringarbarnen själva. Ett bam, delstoren av
törskoleår med försöka bli socialtsitt accepterad. Honatt att

sig inte för arbetet med skriftspråket förränintresserar mot
kaotiskaslutet året. Ett bam verkar hem-upptagetannatav av

ytterligare andra verkar följa klassrumsakti-förhållanden och
intekan integrera den kunskap,vitetema lära-men nya som
vill bidra till, med sinundervisning kunskapegenrens om

funktion och fonn.skriftspråkets
vi följer dessa nybörjare in i deras klassrum i års-Men om
präglas helhetssyn på språk i för-kurs av samma somsom

förståelsevi deras har utvecklats. kanskolan, kan De haattse
ytterligare undervisning ytterligaretid, och erfa-behövt mer

skrift. också möjligt andra undervis-renheter Det är attav
sin ide utgångspunktningssammanhang hel-än tarsom en

givande för vissa nybörjare.på språk kanhetssyn vara mer
Kristin barn inte förståttfrågade de denVi ännuom som

alfabetiska principen slutet året och hon förklarade:mot av

dem når inte dit. har barnnågra Jag några varje årJaa, av som
svårigheter, jag de lär sig något. använderhar Detrormen

meningsfulla sammanhang: skriverskrift de sig påi vänte-upp
favorithömor.för få Och, de intemaliserarlistan i sinaatt vara

strukturer. lärberättelsemönster och De sig skrivrikming och
innehållet finns och bilderna.ord, och de i inte iatt textenvet

utvecklas deras talspråk mycket och det påverkarOfta sådant
ochslcriñspråkligt kunnande tidigt läsarbeteende väljaattsom

läsa utantill. det alltid barn underböcker och Men någraär som
får relationen mellan ochförskoleåret ljudinte grepp om sym-

med hjälp den läsning och skrivningboler iägerav som rum
klassrum.mitt

8-l 70935
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ljud- ochnybörjare förstårförstå intedevi skaOm sym-som
nödvändiga.undersökningarytterligarebolrelationen bättre är

utgångspunkter,nybörjaresundersökerForskning ny-som
tolkningnybörjaresochorganisera kunskapbörjares sätt att

skillnader.till sådana härförklaringarundervisning kan geav
lyckas med underpå bamfokus vad dessakanskeVidare kan

ytterligareVisa påochytterligare förklaringartidlång ge
frågorkräver dessaundersöka. Helt klartfaktorer att mer

kunskap.

bok-ljud ochundervisningförPrinciper om

språk.påutifrån helhetssynstäver en

ljudundervisning kring ochskildrat hurartikel hardennaI
helhetssynklassrum präglatikanbokstäver ettut enavse

principer ligger tillsummering deVispråk. gör somavnu en
undervisning.sådanförgrund en

ljud ochUndervisningenståskaNybörjaren i centrum. om0
språkpå utgårhelhetssynförskola medi dennabokstäver en

förutbe-Hellrebehov.nybörjarensfrån än presenteraatt en
organiserarmed ljudhar görabegreppradstämd attsomav

och honskriftspråkligt klassrumKristingestaltaroch ett pre-
barnenefterhandbehövskunskapspeciell somsenterar som

nybörjamatill vadUndervisningenden.behöver anpassas
behöver.

språk utgårhelhetssynsammanhang. EnskerLärande io
språkliga ochskrivandeochläsande attifrån äratt processer

Undervisningsituationer.språkligaautentiskailärasmåstede
isammanhangdärförkommerljud och bokstäver etturom

kom-i-håglapparskrivakommunikativa attsomprocesser
listor.skrivaeller

förståttbarnförstbokstavsarbete kommeroch närLjud- inI
Undervisning ljudgrundläggande funktion.skriftspråkets om

skriftsprå-förstårvisat debörjar barnenbokstäveroch när att
viktigtdetfunktion.grundläggande Läraren är attattkets tror

innanskriftspråketmeningen medfunktionen ochförstårbarn
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undervisning ljud-i och symbolrelationer.involverasde om
fundamentala det meningsfullasaknar begreppBarn omsom

undervisninginte abstraktaskrift kan dramed nytta omav
symbolrelationer.ochljud-

Undervisning-skrivning handlaroch mening.Läsning om0
försöker kommunicera.innehålldet barnen Lä-frånutgåren

villbarnen uttrycka ochfrån de tankar honutgår trorraren
diskutera relationen mellan ljudsituationer kandär deskapar

idéerUndervisningen barnenssymboler.och växer egnaur
skriftspråket.kommunikationen kring och mediavsikteroch

integrerad delbokstävermed ljud ochArbete är en avI
sig ljud- och symbolre-lärskriftspråksarbetet Barneni stort.

skriftspråkets funktion.samtidigt de siglärlationer som

förebild. visarmed fröken LärarenLärande sker ny-som0
och ljudrelationer ibokstavs-de kan tänkabörjare hur om

skriversituationer till exempel hon da-funktionella närsom
visar sittberättar ocheller skriver brev. Lärarenprogramgens

enskilda ord.skriverhurkommasätt att man

inbjuderdelaktighet. LärarenaktivLärande sker genom0
försöka komma huraktivt delaktiga iblibarnen attatt man

Vad hör du i det härKristin frågarbudskap.tänktskriver ett
lyssnanyböijama och höra hurochordet attuppmuntrar

låter.de

kunskapskällor. lärmångfald BarnförutsätterLärande en0
skriftspråket.olika erfarenheter Deochvarandra av an-avav

tittar skrivnakunskap, påsinsigvänder gemensammaav
frågarvarandra och lära-i efterfinns rummet, tartexter som

ren.

undervisa Vadspeciella sakerfinns detHelt klart att om
sig Jag detordet saker lärai här ochdethör du att vet att

lärareni ditt Toby. kräverDetfinns T stän-attett namn . . .
beredd förändra sittsitt ochfunderar arbetedigt äröver att

inte förväntamig jag kanJag lärtundervisa. har attsätt att
självjag inte görska sakermig mina barn göraatt som



Kapitel 4 SOU226 1997:108

undervisning och det lärande vi dokumenterat i dettaDen

tyder sig skriñspråkligaklassrumsexempel barn läratt om
bli direkt involverade i skriñspråksarbete.regler attgenom

utnyttjar får läraren skriver fördet de dem och deDe närse
läraren ställer och får stöd det socialafrågor deatt avsom

isammanhanget klassrummet.

framtida inriktningarSlutperspektiv och

sig ljudartikel har vi studerat hur barn lär och bok-dennaI
undervisningdiskuterat med helhetssyn påochstäver en

Vi försökt beskriva liteglasögon. har också denspråk avsom
visatuppenbar. Vi har på ljudenskomplexitet ochärsom

i klassrum präglat helhetssyn pårollbokstävernas ett av en
sig relationernaVi bam lär mellanspråk. har mött ett som om

använder skrift för skapasymboler medan hanochljud att ett
själv sigvi lärare lärinnehåll och har mött atten som genom

barnenfölja det gör.
metoddiskussionen kommer utvecklasden fortsattaHur att

använder och i vilken mån vivilka kunskapskällorpåberor
kunskapskällor. Vi håller medolika Dysonanvänder som

vi lärande hjälper deobserverar barnsnäratt ossmenar
tittar för förstå vadglasögon vi Dyson,att sergenom

från flera perspektiv viVi behöver alltså kunskap och1989.
olika perspektiv och vi behöverkunskap från flerabehöver

undervisning i sinbetraktar lärande och helakunskap som
komplexitet.

sociolingvistiskt betraktelse-Forskning anlägger ettsom
sammanhang barn lär och huroch betraktar hela det därsätt

barnet förhåller till den undervisning detlärandedet sig
frågan ljud bokstä-kan hjälpa förstå ochmöter att omoss-

nybörjarnas skriftsprå-avkodningens roll i medmötever, om
ket.

undersökningar hur bam de lär sigbehövsDet gör närav
skriñspråkets ñmktion, form ochförstå och regelsystem av

olikaundervisar i många slags klassrum,lärare det,hur om
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iför grunden förstå hur barn griper sig frågoratt läsan om
ning skrivning.och
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och speciallärare tillsammansKlasslärare

speciallärare Slottsvångsskolan,ChristensenR.Margareta är
förstamellanstadieskola Helsingborg. går in ioch i Honlåg-en

di-helhetsläsning, metod där alla bamintroducerarochklass en
succéläsare. Läsning måstefår uppleva sigrekt vara ensom -

börjaDå går det inte med sådantförsta dagen.från att mansom
påklarar, också arbetaralla Margareta,inte sägervet att som

stadsbibliotek.HelsingborgsOrdverkstaden Det är öppenen
föräldrar och läs- ochbarn medverksamhet tar emotsom

skrivsvårigheter.

läs-själv denhär klassläraren Eva BergmanberättarFörst om
Christensen till-R.och specialläraren Margaretahonmetod

berättelse. be-följer Honutvecklat. Sen Margaretassammans
Rosenberg.for Annarättar

Klassläraren:

med lära barn läsa. Jagjag arbetatår harUnder 30 att att
ljudnings-läsa eftermed lära barnenmin banastartade att

grundligt inlära antal bokstäverbörjademetoden. Man att ett
två och sedanljuda ihop med bokstäverbörjade sedanoch att

lästräningfå lästemed För ävenord extraatttre. me-man
la,stavelserningslösa t.ex. ra.sa, ma,

mystiskaha tagit sig igenom dessamödamedEfter storatt
riktigtde hade hört någotbarnenfrågadeövningar, omman

förvånandevi hade hört. Barnensbland de ögon0rd stora
särskiltmig inte lysan-för metodentalathaborde att varom

själv, inte 20i sjuårsåldem. Jagde för bam änvar mersom
läroboksförfattare givetvis måste habörjan pålitade iår, att

min intuitionsmåningom vågade jag lita till ochsåFörsträtt.
fel.kändes alldelesövningarhoppa över som

inte ord på tavlan därtidenden skrevPå gärnaman upp
iinte gått igenom klassen.förekom bokstäverdet mansom

med mångaofia mycket torfiigafarmsläseböckernaI texter
tillhörde barnens vokabulär,inte allsord t.ex. os.som
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Så småningom svängde pendeln och LTG-metoden kom.
Nu skulle det fullt bokstäver och 0rd i klassrummetvara av
och skulle utgå från barnens verklighet och de skulleman
formulera vi skulle läsa. Den härtexter metoden hade mycket

sig, fortfarandemedgott användbart. Självär jag tillsom tog
mig många idéer tilltalade mig. Jag vågade inte användasom
metoden i sin helhet, eftersom jag tyckte det svårtatt attvar
ha riktig kontroll vad varjeöver barn behärskade i läsning
och skrivning.

cirka femton årFör sedan började specialläraren Margareta
Runstedt-Christensen på min skola införa läsmetod,att en ny

vidareutvecklatssedan och blivit den metod till-som som
använder, vi lär barnen läsanär i dag.sammans

det gällerNär den allra första läsinlärningen använder
inte ljudläsning helhetsläsning. Vi fokusutan inne-sätter
hållet från första stund. Anledningen till inte använderatt
ljudläsning alla nybörjare inteär att uppfattaär ochattmogna
diskriminera ljuden. Om det i finns barn med dys-gruppen
lektiska problem ljudläsning det svårasteär kan utsättaman

for.dem Från ha varit glada och positiva tillatt skolstarten
framoch ha få börja läsa, kan desett emot totaltatt tappa

lusten de märker många barnnär förstår ljudningenatt och
börjar läsa, medan de själva inte kan förstå läsningens idé

ljudmetoden.genom
Frank Smith i sin bok läsningsäger barn inte lärattom

sig begripaläsa för försökerDeatt begripatext. att texten en
och lär sig läsa konsekvens detta.som en av

Senare har upptäckt metoden alla positivatt läs-gett en
utveckling. läserDe med naturlig och intonation, vilketrytm

påtyder god läsförståelse.en
barn börjarNär skolan så detta lära sigär läsa någotatt att

det allra viktigaste begreppet skola står för hosav som ny-
börjarna. gäller förDet lärare så fort möjligtattoss som
barnen uppfatta sig själva läsare.att De ska känna sigsom

medlemmar läsarnas förening" Frank Smithssom av ut-
tryck. De ska självförtroende det gällerett läsandetsnär
konst.
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isamtliga föräldrarinformerabörjar medVi ettatt

iigång medinnanläsmetodvår sätterklassmöte om
infomiatio-fårjätteviktigt alla föräldrarläsläxof. Det är att

alltså individuellinte kommer mötetDe tarsomnen.
med.kontakt

läsa kon-lära barneninte kommerVi berättar attattatt
mognadspeciellaorden. Denljuda ihopventionellt attgenom

ljudningsmetoden infallerförståbarnen skaförkrävs attsom
ingenting medabsolutharoch detolika tidpunktersåvid

kommerhamenVi berättarbegåvning attattbarnens göra.att
Vi visar våra mål:läsläxor.superindividualiseradefå

måsteMan
dugerfå känna att man-

förening omedelbartläskunnigasibli medlem defå-
i skolanochhemmaläsglädje bådeupplevafå-

andra.jämföras medslippa-
medkommer hembarnetvår metod. NärVi berättar om

skolan redani barnetmycketsåhar attläsläxasin tränat
kan läxan.

uppgifiFöräldrarnas är
trevlig stundochtill lugnläsläxangöraatt en-

ba-kritisera eller dualdrigaldrig, sägaberömma, attatt-
riktigtläser intedugissar, etc.ra

följerkontaktbokenialltid läsaföräldrarnaVi ber att som
ochskriva frågordemochläsläxanmed attuppmuntrar egna

svensklektioner-vi underocksåVi berättar attkommentarer.
också ochljudningen tränarsmåningomså atttar uppna

olika och allt dettamångaspråket påmed sättleker attoch
utantilläsningenbartverkarförstdetinnebär att varasom

läsning."riktig"övergår tillsuccessivt
innehålletvad det står, ärläser förtidenHela vetaatt

brukar bli lugnadeföräldraroroligasteidé. närDeläsningens
sig läsa snabbarelärakommerbarnenförsäkrar attvi attatt
skulle haft med and-tiden deroligare undermycket änoch ha

haerfarenhet eftervårvi Detmetoder är attprövat.somra
under tio år.på dettaarbetat sätt
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Metoden

Specialläraren och jag klassläraren arbetar tillsammans
halvklasstimmama. Klassläraren till eleverna harattser upp-
gifier, de kan klara på hand. Barnen får lära sigsom av egen

inte läser sinden läsläxa. Speciallärarenstöra jagatt ochsom
går till ibarn demFör inte alls kan läsanmt ett taget. som

vi några böcker serien Alfabetsböcker.presenterar ur
får välja villBarnet de läsa. Läraren visar bokenen som

på bilderna tillsammansoch med eleven. Läraren läserser
pekar under tiden.och Det viktigtär läsa flytandetexten att

naturlig intonation.med Barnet och läraren läser tillsammans
barnet läsaoch sedan försöker på hand.egen

Vi mycket. Vi vid ytterligare tillfälletränaruppmuntrar ett
någon innandag vi låter barnet hem sin läsläxa.tasenare
Då vi läxan går dans därhemma.vet Redanatt som en
första gången känner sig barnet läsare, vad bokenvetsom en

låterhandlar och läsare.om som en
skriver i kontaktbokenLäraren och berättar vad tränat

på och ber föräldrarna skriva och berätta hur det går därhem-
Vimed läsläxan. berättar alltid för barnen vad skriver ima

kontaktboken och vi läser också vad föräldrarna skriverupp
för kommentarer.

Eftersom Alfabetsböckemas första sidor uppbyggda påär
kan barnen snabbt läsa hälftensätt, bok pånästasamma av

hand. vi läst småböckemaNär fortsätter ofta medegen
iAnna Första läseboken. Om barnen tyckertexterna om om

läseboken kan de fortsätta läsa i den eller också väljer deatt
vår rikhaltiga uppsättning små skönlitterära barnböcker.ur av
Barnen har hela tiden fullt medbestämnmande hurom

vill imycket de ha läxa och vilka de vill läsa. Aldrig,texter
aldrig deska behöva läsa de upplever tråkig.texten som som

ingen svårighet iDet det klassen finnsär läsare. fårDeom
förstås börja läsa på den nivå där de befinner sig. Det blir helt
naturligt alla i olikaläser böcker och inga böcker bliratt upp-
fattade lågstatusböcker.som
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Resultat

lärarenFör
nivåerläsutvecklingen lika mångaiinblickTotal som-

elever.
möjlighet följalärarekankontaktbokenGenom att-

därhemma.läsprocessenpåverkaoch

föräldrarnaFör
medansvariga.rejältblirFöräldrarna——

elevenFör
ingaintonation detsammamedochNaturlig stac-rytm-

catoläsare.
sigvisat sig de lärhar detinvandrarelevervissaFör att-

"brytning.totaltläsa nästan utan
på ljudläsningfokuseratläsförståelse änBättre om man-

början.från
älvförtroende.Läs-sj-

Läsglädje.-
Även skrivproblem får kännaläs- ochharde storasom-

skrivvägrare.blir läs- ochingenochde lyckasatt

parallellträ-svenskundervisningen innehållaGivetvis måste
ljudträning, ljudanalys, bokstav-språklekar,sarntal,medning

ordförståelse ocharbete,individuelltskrivning ochsträning,
läsning,förstahärför denhögläsning sortensatt sommm.

alltid,läsning.verklig Menblihelhetsläsning, skakallar en
anledningen till läser.innehålletdetalltid attärär som

0

Specialläraren:

graderhöstterminen och 30pådagenförsta varmt,Det är
rolig studie-fråndirektkommerChristensenR.Margareta en

speciallä-jobbahon brukarförsöker minnas hurochdag som
början.det frånmåsteHon tarare.
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vidareutbildatNär Margareta sig till speciallärare och-
ändå inte riktigt visste vad sådan hon elevgör mötteen en-

blev vägskäl. Pojken gick i fjärde klassett och lärarensom
bad uppgivet Margareta hand honom. Han gick inteta attom

iha klassrummet, han bara omkring.sprang
Det alert kille, uppenbar piggelin, minns Mar-var en en-

gareta.
gick för henneDet pojken inte kunde läsasnart ochattupp

skriva och det därför han omkring. Margaretaatt var sprang
visste inte så mycket läsinlärning hel del bam.om men en om
Eftersom pojken intresserad och kunnig i teknik, sadevar av
hon: "Vad jag ingentingbra det kan du får hjälpaom- -
mig.

han trodde mig inte,Men Margaretasäger Detsorgset.-
lögn allt jagbara sade han kunde något. Det hanattvar om

inte kunde läsa och skriva alltför uppenbart.var- -
Pojken hade bara gått fyra iår skolan, hade redanmen en

avvikaridentitet.tydlig
sigsåg på själv den inteHan kan läsa och skri-som som-

Och hatade dessutomhan försöka.attva.
tänkte: inteMargareta Det här får hända Det måstemer.

stå på min prioriteringslista.överst
hade redan arbetat iHon flera år mellanstadielärare.som

komma tillDet dukat bord, hon, lågstadielä-sägerattsomvar
hade på något dunkelt gjort grundjobbet. När bar-sättraren

till mellanstadietkom dekunde det nödvändigt iärnen som
Åtminstoneläsaskolan och skriva älpligt. de flesta. Att-

gå in på lågstadiet speciallärare blev för Margaretasom som
grundutbildning.nyen

kommer tillBarnen första klass med förvänt-enorma-
ningar: Här ska lära sig läsa. Det vad allaär runtman vuxna
barnet på också. Klarar barnet inte det, slårväntar det hår-av
dare något Kanske börjar undervisningenän medannat. en-
skildhetema, bokstäver och ljud, och orden i läseboken inne-
håller bara de bokstäver hittills lärt sig. Men delman en av
barnen förstår inte kopplingen vaddå och O blirL LO En-—
ligt går detMargareta oerhört snabbt slå bam det bar-att ut -

känner det inte klarar vill intedet befatta signet att snartsom
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förväntansfulladebestämt sig: Ingenhademed. Hon av
får bli utslagen. Detbli besviken.ska Ingenförstaklassama

speciallärare.uppgiftbli hennesskulle som
Slotts-speciallärare i första klassingårMargareta som

ochförsta föräldramötetfinns detmedvångsskolan. Hon
specialundervis-alla fårgynnadebarnenhärförklarar äratt ~

"läsläxan", lässtund påintroducerarhonning. Det är ensom
tiden kommer fler bamvarje förmed bam. Nuhandtu man

förr,språkmedvetenhetmedskolan äntill större menaren
medsexårsverksamheten arbetar mycketochFörskolanhon.

gårmellan barnen detskillnaderna ärspråklekar, stora,men
lärobok.arbeta medallalåtainte att samma

frånböcker Barbrobibliotek medlitetharMargareta ett —
tillbokstavsböckerhumoristiskaochenklaLindgrens mer

hon medRövardotter.Ronja Demböckeravancerade tarsom
beskriver läsestund,Margaretatill klassrummet.sig en aven

erbjuderbam ochsitter medi årskurs Honförsta ettde ett.
väljerbilderna ochtittarbläddrar,böcker. Barnetnågra en

barnet fårMedinflytandet,A.bokstavsbok, boken attom -
lust ochjag läsa"villDen härochvälja bok säga: enger-

dåligt i skolan, tycker Mar-utnyttjasoftamotivation somen
gareta.

samtalet låta:kanSå här
inte.jagfast kanvill jag läsabokenhärDen --
står. stårvad här Detberättaåt. skaVi hjälpas Jagkan-

konstigtnågotduA, står det. Harär". Här sett"Här är ett
sig påvänderprickarde harbokstäverna,där övermed de

likadanahar dubörjar likadant. Menoch sett,sidan nästa
igen gissar:ochkännerduvad står det Barnetprickar, tror

apaär en-
alldeles rättFantastiskt lästeDu-

igenomoch barnetsigpratläser Margaretadet härPå sättet
för.visat intressebarnetbokden som

allvarligadenhandlarstunddennaBarnet attvet om
i berättel-innehålletsamtidigt detläsa ärkonsten att men-

stårhistoriafå höraupplevelsenlustfylldaden att somensen,
historieninte hörbarnetalltbästa utanfokus. Deti är attav -

själv.denläser
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läsandets idé.själva de läser. upplever DeDehörDe att-
händer medbok för vadväljer att apan.om en apa se somen

med detsamma redskap, Marga-blirSpråket sägernästan ett
läsundervisning, dendenjämför med gamlaoch sortensreta

i klassen arbetade medoch alladär läraren sammavar ensam
läsebok:

allakan hö-traditionella läsläxan gårdenNär runtvarvet-
Mångasig.flytande och andra stakarläsernågraatt vuxnara

ångest i situationen.den de kände denberättathar om
igen helasig helhetsläsning kännerlär ochbarnenNär -

likadant allasdetlåter0rd ur munnar.-—
språkmelodiockså fårerfarenhet alla rättMargaretas är att

sig igenom bok-ljudabarn läserbörjan. Ettfrån attutansom
handlar kommerhör lättare vadbokstavför textenstav om,

kundeTidigare detfår sammanhang.ochordenihåg ett vara
eftersomunder helainte läst enda boknågonså ettan,att en

och lågsta-knäckt koden. På det Margaretainte sätteteleven
lästalla barnSlottsvångsskolan arbetar harpådielärarna

30-tal böcker.minst ett
uppdrag.föräldrarna NärMargaretaskolstarten ettI ger

boksin första läsläxahem medkommerbarnen somsamma-
kan denredanpå så barnetbarnetoch övat attMargareta

överraskade ochbli otroligtföräldrarnamåsteutantill entu--
rik-inte läserförbjudet barnetsiastiska. Det sägaär attatt

fel.det läserpåpekatigt eller att
tillbaka tillglädjestrålandekommer barnendagNästa

medhonvill läsa.och alla Margareta ärskolan säger att noga
inte sakdettaföräldrar och bamför ärberätta attatt samma

läsning.konventionellsom
på annorlundafrån läserpå börjanfår redaDe ettatt-

vinst medviktigt just Enoerhörtär attsättsätt ett nu.som-
sig läsareupplevaalla fårhärpå detläsa attsättet är att som -

förening".läsarnashör tillde
kunnatdetvisat förgång barn har MargaretaVarje attett

skriver Marga-och barnet kan densin läsläxa garanterat -——
läseri bok. Honmeddelande till föräldrarnareta ett uppen

iskrivit: ivad honbarnetför
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skriver jag sin fantastiskthär läste läxaNu Magnusatt-
i dag.bra

skriva till vill.Föräldrarna kan tillbaka deMargareta om
skriñväxlingen in-får barnet lustfylldEftersom är öppen en

skrift bra för viktiga meddelandenblick i vad bäraär att-
tillbetydelsefulla exempel.mellan bamets mest vuxna -.

allsidigmed helhetsläsningen klasslärarenParallellt har en
påljud. får elevernaträning bokstäver och Dessutom övaav

några bokstäverfrån första dagen. flesta kanskriva Deatt
och blanda bilder och bokstäver.fritt laboreradet är attmen

beskriver råder intensiv atmosfärdet detMargareta attsom en
bokstäver ochmeddelanden och berättelser,i klassrummet av

hjärnoratmosfären arbetar barnens skarpt meddenljud. I att
tillihop. övergången från helhetsläsninggå Hurfå det att

läsning till olika. mångagår Margaretariktig är säger att
skriva.knäcker läskodenelever attgenom
strategin urskiljaanalytiska -lyssna,väljer själva denDe-

skriva.ingår,vad som
i skede skriverovanligt barneninteDet ett attär att utan

vad de skrivit.läsakunna
förmodligen inte såskulledetMargareta att varamenar

ljudning huvudsakliganvände sigmånga barn av somsom
det. Ljudnings-inte blev undervisadeteknik de göraattom

älpteknik de måste förtrognaviktigtekniken är varasomen
huvudrollen. Då riskerarinte tillåtas speladen fårmed, men

få svårti denna teknik och kan mycketfastna att taattman
exempel på det vid våravi många kon-Tyvärrsig den. serur

på Ordverkstaden.takter
precis deperiod ljudande,bam har kortNågra näraven-

tillsammans desitter och läser kankoden.knäckt När
själva.dig så läser deplötsligt med ochTystsäga: -

sittavärdefull sakdet oerhörtbetonarHon är attatt en-en
skilt med eleverna.

kan, ochkontroll på vad vartenda bamfullständigharJag-
glömtinsatser jag märker deomedelbartkan t.ex.göra attom

Honde arbetat med, Margareta.harbokstäver sägersom
bokstäver hemma.lekträna dessaföräldrarna attuppmanar
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leksakslådankökslådan ellernågot idetfinnsKanske som
bokstäverna.på just debörjar

järnet ochmedansmidagäller detskolan är ut-varmtI att
det behövertill lek medsmåstunder trä-nyttja alla vetman

tyck-utmaningar.avvägda IngenlagomgällerDet att genas.
tå.står pånågon ömmaatt ensomer

strategivilkenhon,roll,Speciallärarens är att seanser
kommaoch hur kanfinnsproblemenhar,varje bam manvar

dom.runt
koordinat-alla eleverna. Iläsjoumalför ettöverMargareta

in barnen har läst,skriver hon vadoch datumsystem namnav
ñnnsdetpå ochfortfarande osäkradebokstäver ärvilka om
höst-slutetspråkliga medvetenheten. Ii den ettansluckor av
bok-läserfortfarandeelevernågrabaradettermin är som

böcker.till svåraregått vidareandra harDestavsböckema
själva ändå harinte läserdeviktiga ännuärDet att ensom

medeleverna haskaläsandet. Denförknippad medlustkänsla
nödvändigt för dem växerför allabrasig, Det är sommen
dåligaochläsarelångsammatill stavare.upp

ikunskaper. HaralladjuparesitterKänslan än man-
roligt,läsning något ärkänslabotten ärochgrund attaven

i problemen.gripadet lättare tagatt
förneka, Mar-integårfår problemdel attFör att menaren

kommer"detintefåruppstårde säga:Och närgareta. man
fram."deteller mognar

mellan- ochibarnOrdverkstaden MargaretaPå möter
och för-skrivsvårigheterochhar läs-högstadieåldem som -

förbittrade.äldrar ärsom
demed skolantagit kontaktsjälva närdeOfta har upp--

påklapphar fåttMångahaft problem.barnettäckt att ax-en
kommer."ditt barn, detinget felDetoch äreln svaret:
ändå erkännaproblemetelevenlåtainteAtt menvara -

förbalansaktviktigkompliceradsvårigheter är menen-
dehonföljerspeciallärareSomMargareta.skolan, menar

mellan-Påpå skolan.de slutartillsbekymmerharelever som
till Margareta,regelbundet kommaelevenfårstadiet som

läsning.till fortsattgår ochdetpå hurreda uppmuntrarhåller
arbetarhonbarnenkunskapunikharMargaretaOm omen
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med på Slottsvångsskolan, så de kommer till Ordverk-är som
okända för henne.staden Då det nödvändigt användaär att

olika för snabbt deras problem. isorters test att ett grepp om
Vi på Ordverkstaden pedagoger och pedagogiskär gör en-

utredning, Margareta och markerar intesäger de därmedatt
medicinskkan någon diagnos.ge
frågarnågon henneNär hon funderar varför delom en

får så problem med läsa och skriva, hon aldrigstora att om
vad det för fel,undrar Margareta: -Mycketär enkeltsvarar

tänkeruttryckt. det brottJag linjen någonstans.äratt
inte såOch det konstigt. Hjärnan oändligt komplice-är är

det någonstansrad och hos någon,är så fårstopp taom man
i stället."vägannanen

analys barns läs- och skrivsvårigheterDen ettav som pe-
på Ordverkstaden skickasdagogerna med eleven till sko-gör

tillsammans med förslaglan, på vad skolan kan Iblandgöra.
också till skolanåker de och med lärare och rektor.ut pratar

bäst det lärare föräldrarAllra och kommer tillsammansär när
till ordverkstaden. Margareta det ovanligtsäger att ärnumera

förnekarskolan problemen finns.attatt
det barnet får förståelseBara från lärarnaatt gör storen-

iskillnad vardagen.
OrdverkstadenFörutom verksamhet förär öppenatt en

och föräldrar, arbetarbarn med utveckla och spridaattman
skrivsvårigheter.kunskap läs- ochom

arbete, tillDet har målär verksamhetenett göraattsom
överflödig.

Än så länge vi intekan dock behovet minskat. Tillattse-
viss del kan det kanske förklaras med det för föräldrar,atten

med svåra minnen från sin skoltid, känns lättare vän-attegen
sig till så neutraltda ställe bibliotek till skolan.ett ett änsom

det mycket få inteMen vill,är Margareta R.sägersom-
Christensen.
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BotkyrkaiLäsutveckling

dyslexiprojekt iårpågår sedan fyraBotkyrkaiStorvretskolan ettPå
modellutarbetatskolanharHuddinge sjukhus. Numedsamarbete en

de-förbättraochmed dyslexihitta barntidigt kangrundskolorhurför
skolgång.ras

tillinitiativtagareBertil Persson,först ärberättar pro-Här som
BertilRosenberg.förBotkyrka","Läsutveckling i Annajektet

ele-gårdär detStorvretskolanutbildningsledare pånärPersson
till år.åldrarnai sextonsexver

medbarnfångapåskolanhar1993 attSedan satsat upp
Detförfogarprojektethjälp över.all dendemochdyslexi ge

insatsersjukhus,Huddingefrånexpertismedicinskbetyder
skrivhjälpmedel.ochtekniska läs-ochspecialpedagogerfrån

psykologerlogopeder,sjukhus Ögonläkare,HuddingeTill
läs-medmänniskorremitterasbarnhabiliteringsläkareoch

skrivsvårigheter.och
kla-skolanPåerfarenheter.hadehållPå ömse samma-
ing-hadesjukhusetbiten. Ochmedicinskadenvi interade av

till åt-förslagsinamedi skolaninkommamöjlighet atten
Bertilberättari gråzonen,hamnadeElevengärdsprogram.

Persson.
hjälpmedskolanför hurmodellville göra avHan en -

medhitta barnkankunskappedagogiskochmedicinskbåde -
kansedanhurochskrivsvårigheterochtill läs-tendenser man

Bertil Perssontyckermodellendem. Denmedvidarejobba
skolorandraförbarafunnit detharStorvretskolan äratt nu -

eñer.att ta
söderförortinvandrartätkommunBotkyrka är omen

30kommerStorvretskolanelevernade 900AvStockholm.
likaungefärinvandrarbakgrund,familjer medfrånprocent

Turkiska ochsvenskar.generationensandraochförstadelar
iStorvretenIi hem.språken dessavanligastedeSyrianska är

arbetslöshetenfamiljer, ärmångaborBotkyrkasödra unga
låg.medelinkomstenochhög
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Men de språksvårigheter många elever har, och de sociala
problem del elever bär med sig till skolan, ligger egentli-en

utanför Botkyrkaprojektet. Intresset fokuserat på deärgen
fem till eleverna diagnosenprocent dys-sex av som man ger
lexi.

urskiljaAtt dyslektikerna i den invandrargruppen,största
alltså syrier och turkar, har dock visat sig svårt.

har viDär på Bertilstött Persson.sten, säger-
Så här berättar Bertil Persson hur jobbar på Stor-om man

vretskolan:
årskursI har vi genomgång allaett elever meden av-

pedagogiskaenkla kan visaDe vilka barntest. har extrasom
svårt med läsa och skriva. Ungefär 80att har ingaprocent
problem alls.

vi de återståendeNär 20 visar detprocenten test,ger nya-
sig fjärdedelar dem har vissa svårigheter.treatt Det kanav
till exempel språksvårigheter på grund invandrarbak-vara av
grund eller språkutveckling. Deras problem ären sen rentav
pedagogisk vi speciallärareart och klasslärareattsom menar
kan bearbeta. Så de får sin hjälp.

lillaDen blir kvar alltså femärgruppen som procent av-
samtliga i årskursen. siffranDen bra med hurstämmer många
dyslektiker brukar finns i övrigasäga samhället.man

Där kommer logopeden in sinamed speciella Hontest.-
kan bedöma det behövs hjälp från den medicinska sidan.om
Sen åtgärdsprogram följergörs barnet vidare.ett Kringsom
det arbetar speciallärare och lärare tillsammans.

påLärarna Storvretskolan har gått kurser fåttoch lära sig
läs- och skrivsvårigheter. I Botkyrka kommun finnsmer om

politiskt beslut på alla lärareett ska ha fått någon formatt av
utbildning dyslexi före 1999.om

På skolan kom tidigt underfund med åtgärdspro-attman
kräver speciell lässtudio.grammet Där ska finnas datoreren

och andra hjälpmedel speciallärare bådesamt kanen som
hjälpa eleverna och handleda lärarna.

Så småningom kom fram till det bra medattman vore en
specialpedagog och logoped i ochen samma person en-
funktion redan finns på skolor i Norge och där kal-som som
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ska den första grundliga sonde-lexolog. Lexologenlas göra
få fram eleverna med de svårigheterna.ringen och gravaste

Åtgärdsprogrammet ofta utfonnat så eleven ifrångårär att
stunder. resultat i utvärderingenundervisningen korta Bäst

där gick till lässtudion halvtimmeelevenfick ett enprogram
månad.underdagen enom

vi själv-första måste lyckas med skapaallraDet är att-
innan vi på de pedagogiska ochförtroende hos eleven, ger oss

viåtgärderna. håller också på arbeta framtekniska Där att
Bertilmodeller, Persson.säger

skolan ska det följa medeleven lämnarNär ett papper om
utbildningshistoria och rekommenderad fortsattelevens un-

dervisning.
Botkyrkaprojektet tagit förklarardefinition fram,Den som

sig till"biologiskt orsakat tillstånddyslexi ett gersom som
svårigheter sighand med lärai förstakänna att stava,som

inte sak läs- ochskriva." "Detochläsa är samma som
visar sig speciell lässkrivsvårigheter, typsom avmen en -

ärftligmedfödd, oftaskrivsvårigheter." "Orsakenoch är en
i hjärnan.funktionsstöming

ni kring risken stigmatisera elever,Hur attresonerar
skadorspeciellahardempeka utatt som

det härdär, eftersominga problemVi att ar-menarser-
iskolan. Klassema kommernaturligt för denbetssättet är nya

sittkommer varje elev haförsvinna och sedan attsett attstort
studieprogram.individuella

socialnågon förslagsKlassen är samman-gruppmer-
iVi bedömt vårt arbete komskull. harhållningens rätt ut-att

vecklingen.
får dys-diagnosenliten kan närHur vara manman

lexi
Vi brukaranvända begreppet så.Vi brukar inte sägamer-

frågadet".det ochlite svårt med DetLisa har äratt enmer
varjeundervisningen. Attorganiserar skolan ochhur manom

enligt vårtnaturligtheltmed sinajobbarelev äregna program
sätt att se.

Är språkut-föri sig bra barnsindividualiseringen
duveckling, tror
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inte all klassrumsundervisningJag försvinner.attmenar-
får formenden basinfonnation.Men Vi har uppfatt-mer av

inteningen barnet kommer i kläm då. I klassrummet skaatt
undervisningen läggas så alla med.ärattupp

tillspeglas stödet läs- och skrivsvaga iHur den vanliga
på skolanpedagogiken

Vi försökt medvetandegörahar lärarna problemati-om-
småningom har alla lärare idrottslärareSåken. slöjdlä-och-

och NO-lärare insett demattelärare också måsteattrare, -
förde elevensvensklärare, språkatt att övaransvararvara

sittinom Sen har fantasinoch begrepp ochsprudlatämne.
former för sin undervisning,har hittatlärarna mattepro-nya

jektet till exempel.
också individuelltmåste lyhörda för inrik-Lärarna vara-

planering i ämnesarbetet. dem harFör svårig-tad som grava
skriva det viktigt peka påmed andra alternativheter är attatt

visa sin kunnighet. måste inte sitta framförManatt provpapp-
Bertil Persson.sägerret,

på pådyslektikernaNi skolanhar och ni harsatsat en
invandrarbarn hur nilänkar ihop hjälpenstor grupp -

båda gruppernatill de här
invandrarbam får hemspråksundervisningAlla parallellt-
vanliga undervisningen. detmed den När gäller barn från

latinska länder kan hemspråkslärarenChile och andra hjälpa
dyslektikema.hittatill att

med Botkyrkaprojektetsitt arbete har Bertil intePerssonI
mellan socialhittat något samband bakgrund och dyslexi.

funnitshar de läs- och skrivsvårigheterDet atttrottsom-
dålig skrivstimulans.på sambandet kanberor Det hitta

jagde pratade ñnns rikabland 15 Därprocenten som om. va-
riationer orsaker.av

till fåttDiplomatbam, exempel, flytta väldigt mycket,som
dålig och skrivförmåga i förhållandeoña läs- till andra ihar

ålder.samma
någon påni dokumentation skolanHar det gällernär

bakgrundoch deras15de procenten
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det där-dem länge ochhar haftNej, ärögonenmen-
ligger utanförintressegrupp despeciallärare. Somviför har

projekt.vårt
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Matematik också språkär

ÄrTvå saker fundamentala i skolan:är duktig läsa ochattman-
duktig då intelligent. Det inställningär allamatte ärman en—
har, Per Berggren, lärare isäger matematik Storvretskolan i
Botkyrka. Men vi har hittills aldrig träffat någon med läs- och
skrivsvårigheter har tankesvårighetersom

Högstadielärama Maria Lindroth och Per börjadeBerggren
sin matematikundervisningförändra oberoende det dys-av

lexi-projekt samtidigt i gångdrog på Storvretskolan isom
Botkyrka. Medan skolan började elever för hitta demtesta att

dyslexi,med experimenterade Maria och Per med under-en
visning där alla, språk-, läs- eller skrivsvårigheteroavsett

kunna följaskulle med.
traditionella undervisning viDen sysslade med innan var-

för litenbra Andra hängde antingen inte med elleren grupp.
blev uttråkade, Maria.säger

syftar på undervisningHon styrd mattebokenen av som
till varje pris ska igenom. individuellräknas Tyst, räkning
för jagad tillvaro föreleverna. En läraren ska lotsa ele-som

boken. Och sedangenomverna prov.
eleverna korn tillNär mattebokens benämnda tal ñck fle-

problem.dem Benämnda tal kort där detär textra av en ma-
tematiska problemet ñnns insprängt i beskriven situation.en

elever dåliga påDe svenska eller på läsaär över-attsom
utvecklarhuvudtaget, tekniker för lösa uppgiftenatt utan att

in i upptäckte lärarna.tränga texten,
tittar siffrorna,De på gissar och med facit.stämmer av-

När eleverna i läsa, låter de också bli tänkastruntar att att
kring problemet, Per.säger

Facit verkligen förkastligt, Maria med efiertryck.är säger-
kände sigLärarna också besvikna inte kunnaöver att

förmedla sin fascination matematiken. hade trå-Deöveregen
kigt.

Matematik kommunikation, Maria.är säger-
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Matematik kan både filosofiskt och vackert. lig-Detvara-
iså långt från fárdighetsträna algoritmer... Per.att sägerger

åkteSå matteböckema ut.
uppgiftenförsta eleverna i sjuan fårDen bilda familj.är att
familjen ska realistisk ochKraven eleven självär att attvara

familjebudgetingår. innebärAtt påreda vadgöra att taen
iolika yrken har lön, vad betalar i skatt, socialbi-man var

ligger, vad detdragsnorrnen kostar ha bil och bo. Ele-att att
två och två eller iarbetar mindre Uppgiftergrupper.verna om

månadspengrekommenderad och genomsnittskostnad för en
16-åring finns hämta hos familjatt postens

handlar det locka fram matematikenHär elevensattom ur
och Mariaverklighet. elevernaPer ofta harsäger attegen en

bild verkligheten.bramycket håller reda på bådeDe ben-av
matpriser.sinpriser och innebär elevernaDet i deatt mate-

uppgiftema fårmatiska känsla för vad rimligt.ären som
uppgifter ielever löser boken det vanligtNär deär att

"matematikhjpå ärnan och hurkopplar galnaaccepterar svar
bland lärarnahelst. I eleverna har matematik-testar omsom

påkopplad ställa fråga:hjärnan Omöppenatt ettgenom en
barn 3690 och det efter månadernyfött harväger gram sex

sin viktfördubblat hur mycket det då det fyraväger när är—
helt mekaniskt,år problemet fördubblar vil-Löser man man

månad fårken sjätte och 940 kilosvaretvar
ihopfår budgeten gå vid första försöket. Då fårIngen att

familjen kanske sälja bilen eller flytta till billigare lägen-en
och avanceradehet. snabba eleverna för löneök-De utsätts

ningar inflation. får försökaoch Sen de räkna den reellaut
löneökningen.

allaFortfarande håller elever på med uppgiftsamma -
själva den så svår klararde kan de blirDetgöra sommen av.

samtidigt matematik, samhällskunskap och konsumentkun-

politik.Ochskap.
ofta väldigt roligablir diskussioner.Det Eleverna räknar-

på varjehur mycket de lägger kläder månad och får klartut
sig de lever under väldigt olika ekonomiska villkor.för att
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föräldrarnabieffekt den härEn bra ärmatte attsortensav-
inte själva bra räkna,till, dehjälpakan är sä-även attom

Maria.ger
iförankringidé tänkande kräverMarias och Pers är att

uppstår verkligavill förmedla kunskapverkligheten. De att ur
matematik finnsvalt arbeta med denharbehov. De att som

fritiden, i skolan.i påhemmet,eleverna,runt
matematik, krävs språk. Lärar-tänkakunnaförMen ettatt

isig introducera elevernapåveckaofta tema-atttar enenna
grundligt så alla kanmuntligtsker ochuppgifi. Dettisk att

på ord och begrepp medvrider och vändermed. Manfölja
Ord drygtmatematisk innebörd.ochvardaglig klang som

iinte alls självklara6ver och ovanförknappt, äroch
elever.mångaförbetydelsesin

familjenbeskriva ochproblemet-formuleraBåde attatt -
skrivuppgifier. ele-budgeten Närlösningen ärpresentera - -

förmedla hur de haruppgiften ska de kunnalöstharverna
lösning-ofta flera godatänkt. finnsDethur de harOchgjort.

utbrister:allvarmedproblem. Om elevhärsådanapå enar
teckenmycket så detbli så härkandet ärdu ettMen att-

tänktelevenpå att
skrivsvaga inteochde läs- ärärLärarna att sommenar

för job-dettyckerskriva. deinte Men ärbetjänta att somav
stolpar.formulerabarabehöverbigt

minskarskriva sådant defåreleverna vet,Men när om-
skriva.forskräcken att

lektioner.sinaaldrig skrivfel påMariaochPer rättar
så de kun-gjortjag får de hardet gottJag accepterar om-

Maria.sägernat,
ochklassen Marias Perselev lämnar matema-Ingen

specialundervisning, och elevernatilltiklektioner for att
befrämjarKommunikationaldrigarbetar nästan ensarmna.
befrämjaskafor samtaletlärarna. Mentänkandet, attmenar

Underfrånstyrning lärama.visstänkande, krävs ettallas par
sin prägelmajoritet och detvarit ikillarnaårskullar har sätter

diskussionema.på
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tjejerna blir tvingas för sig.del tuffareEn att taav av-
väldigt tillbakadragna. jag brukar ordetAndra blir Så ge va-

tjej,till kille, till Per.gång sägeren varannan enrannan
vänja sigalla ska höra andras erfarenheter,Målet är att

sina åsikter.offentligt sig stå förvid och läraatt prata
klassrumssituationeni denförst annorlundaDet är nu, som

skriv- ellerupptäcker elever med ochläs-lärarna matema-
tiksvårigheter.

tidvi fårständig tidsbrist.led DetInnan är när attmanav-
förstår vadproblem meddiskutera elevett man somen som

förståelsen, Maria.hinder för sägerutgör
praktis-i laborationer ellergång veckan harMinst manen

övningar.ka
i geometri skolgårdenlaboration kanEn göraatt omvara

Då ingårparkeringsplats. frågor Hur myckettill pengarsom:
rimligt betalt bilVad Hurtjänakan ärär stortaatt en

dörrarnaplats behöver för Enmyckethuroch öppnaattman
lägenhetrita skalenlig teckning ochär att enen avannan

hjälp IKEA-katalogen. mycketmed Hurmöblera den ta-av
tillkakelplattor badrum-och hur mångabehöverpeter man

met
Då läser lärarnaeleverna fåIbland kräver att ett upp-prov.

fårinte kan läsaför helahögt Dengifterna engruppen. som
förståttdusig läser och frågar: Harbredvidlärare som

igenom boken ochaldrig kommitskulleelevEn som-
sig påunderkänd, klarar detrisk blidärför löper attstorsom

här sättet.
mellan Marias ochskillnad i betygfinns markantDet en

och andras.klasserPers
vår skola.flerVi vad andra läraregodkänner görän-

sig så mycketde inte bryroch Mariaskäl PerEtt ärtror att
tagit fasta på deistår boken. stället har devad I upp-somom

karaktär finnsden beskrivningnåendemål och ämnets somav
båda, kan fåGenom dessai kursplanen. vägaatt mansamman

vilken kvantitetuppfattning vilken kvalitet och avomen
ska godkänt.krävs för elevenkunskaper attsom

följermallar medlärare betyg efter deMånga sätter som-
inte inne-de baramatteböckemas Men poäng,mäterprov.
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ochblir orättvist för med läs-kunskaperna. barnhållet i Det

skrivsvårigheter, Maria.säger
godkändafår flerMaria ochandra skälet till PerDet att

för de ele-undervisa braderaselever, är sätt attatt passarnya
olika Om underlägeti underläge skäl.befinner sig avsomver

vanligadyslexi ellermodersmål,påberor ett annat
Matematikskadormindre roll.matematikskador, spelar -

lå-skolanvissa elever fårdåliga självfötroende närdet detär
misslyckas idem änmet.ter

Maria.sammanfattarmedVi får fler längre,oss-
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Lärande, språkande och identitetsbygge en-
sammanfattande diskussion

Läs- och skrivkommitténs uppdrag handlar det barn ochom
ungdomar får med i förskolan och skolan. Därför harvara om
det varit viktigt för fundera kring politikers ochatt skol-oss
ledares uppdrag och arbete. framförMen allt har vi koncent-

på dem harrerat för denytterst pedagogiskaansvaretoss som
verksamheten pedagogerna och lärarna.-

betänkandetsI inledande avsnitt, kapitel 3 och har vi
forskning, undersökningarpresenterat och studier rörsom

läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter. Där-
eñer har vi, i kapitel lyft fram enskilda människors erfa-
renheter framför allt barns och pedagogers och lära-ungas,-

vioch tycker kunna urskilja mönster.ettres oss-
viInnan går till kapitel femöver där vi vårapresenterar

förslag sammanfattar vi det läst, och hört i de studiersett
och berättelser vi tagit del av.

0

barn lär sigNär tala sker detta kommunikation mellangenom
barnet och de människor barnet har omkring sig Densom
första tidens interaktion sker den och barnetattgenom vuxne
kommunicerar med hjälp kroppsspråk. Redan här utveck-av
lar barnet identitet viktig eller oviktigen som en person, en

räknas eller inte räknas, kan påverka eller ärsom en som
maktlös i förhållande till de det Närvuxna som omges av.
barnet kan dela sin uppmärksamhet mellan den ochvuxne
omvärlden, klär den barnets värld i ord och för in bar-vuxne

i den omgivande kulturens symbolvärld.net Samtidigt som
barn lär sig vad saker omkring dem heter, lär de sig den om-
givande kulturens värderingar. lär sigDe vad rättsom anses
och fel, bra och dåligt samtidigt de får hjälp med sättaattsom
ord på världen. Hela tiden har det betydelse vilken aktivstor
roll barnet tillåts spela i samspelet demed Om barnetvuxna.

m Söderbergh 1988
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kanvärderatochomtycktsigkänner sett, person somsom en
be-omvärld, pågårsinpåverkaochutforska process aven

iidentitetsutvecklingochspråkutvecklinggreppsutveckling,
barnOmviktigt samspel.ochintrikatosynligt omgesett men

ochbehovlyhörda för derasmänniskorintresserade ärsomav
villochfrågardeförklaringar, vetain med närryckersom
sittbådesig förståsig, deomkring lär egetvärldenommer

ordförrådsamtidigt derasomvärld allt bättresinochliv som
växer.

skriñsprå-inför medvetetvi besöktförskolerumdeI man
gång bådefår då påBarneni dennatidigtket sammaprocess.
desammaPrincipemasina begrepp. ärförskriñbilderochord

interaktionhandlartalspråksutvecklingen. Detvid omsom
initierardedärochbarnmellansamspeloch vuxnavuxna,

aktivspelatillåtstidenhelabarnendärföreslår,och enmen
arbetet.utforskandeviktigadetälvaoch görroll

GustavssonbeskrivstörskoleverksamheterdeI avsom
handlarförskoleklassenamerikanskaioch denMellgrenoch

tillfällen"gyllenekring de spontantinteraktiondet somom
fårutforskandeförskoleverksamheten. Barnens egetiuppstår

bjuderaktiva ochmycketSamtidigt dearbetet. ärstyra vuxna
skriftsprå-införatillförslagmedbidrarochsamtal atttillin

för-skabarnenförverksamheteninaturligt attpå sättket ett
skriverfunktion. Barnenkommunikativaskriñspråketsstå
skriverdeochvarandrameddelanågotharde attbrev när

andraochishockeytumeringarsinavidresultatenlistor över
till-dagbokskriverPedagogernadet.behöverdelekar, när

lä-föräldrarnasedanoch attmed barnen uppmanarsammans
barnenfårPå dettabarn.med sina sättihopdenna vanaensa

ochhändersådantskriva berättelsergårdetvid att somatt om
blirSkriñspråketeftervärlden.till ettdetbevarasåpå sätt

språklekarinteutesluteri arbetet.hjälpmedel Dettanaturligt
blihjälpa barnensyftar tillaktiviteter attandra attoch som

innehålls-ochform-bådeharspråketmedvetna att enenom
iintegrerasmed språkethuvudsakliga arbetetdetsida, men

kommunikationenleken ochordinarie läroprocessernade --
utforskarlust.ochintressebarnensstyrs avsom
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härDet gäller inte bara förskolan. På kansättsamma man
beskriva det barn behöver i skolan, de skriver, ritarnär t.ex.
och berättar. När de har behov läsa, skriva och räknaattav
för bättre förstå de verksamheteratt de involverade i skerär
detta under erfaren ledning, hjälper till meden vuxens som
det barnen inte kanännu själva.görasom

i förskoleexempletBarnen erfarenheter,gör gemensamma
frågar, undersöker, funderar och registrerar för förstå vadatt
de med De fångarär barnens reaktioner ochom. vuxna upp
lyssnar på deras spekulationer. För barnen tillatt uppmuntra
reflexion de medär ställa frågor och inteatt öppnanoga att
underkänna någons fråga vidare och redautan hurtasvar
barnen förtänkt komma fram till sinaatt Det pågår helasvar.
tiden samtal det inträffar och något behöver do-närom som
kumenteras sker detta på naturligt och bådeett sätt, vuxna
och barn hjälps med lösa de problem uppstår.att Bar-som

fir föra fram sina åsikter, de känner de blir påattnen tagna
allvar både pedagoger och kamrater och därmed de-växerav

förmåga tänka och reflektera. Pedagogensatt roll kan vidras
ytligt påseende tyckas obestämd,ett studerarmen om man

denna det fråganärmare mycketär medvetna pedagogerom
vad behöver fokuseras förvet skapa förståelseattsom som

och främja språkutveckling och lärande dettaattmen menar
bäst sker fånga tillfällena i flyktenatt och låta barnensgenom
initiativkrafi och aktiva förslag till handlande verksam-styra
hetens inriktning.

finnsDet tydlig parallell till Vygotskij,en myntatsom
begreppet "den utvecklingszonen.närmaste Det barn kan

tillsammans med i dag, kangöra de på handgöravuxna egen
i flicka iEn klass vi besökte uttrycker detta tyd-morgon. en
ligt, hon Fröknar skanär säger: så bama självagöra läratt
sig hur dom ska göra."

Precis barnet lär sig språket samtidigt det lärsom som som
sig hur världen hänger ihop, utvecklar vi vår förmåga tala,att
lyssna och skriva samtidigt vi studerar olika ämnen, utansom

egentligen medvetna såatt sker. Vår uppmärk-attvara om

9 Vygotskij 1972
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särskiltintetänkerinnehållet, ochriktadsamhet motär
motsvarandePåspråk.vårt sättutvecklarsamtidigtvi un-att

innehål-uppfattningbearbetning vårspråkligderlättar omen
ofta citera-i denuttryckttydligtdetta80i LgrRedanlet. var

kringspråkanvändningviaSpråkutveckling skerfrasende
ungefäruttrycksinnehåll". 94I Lpomeningsfullt sammaett

i skolar-nyckelställninghar"Språketföljandepå sätt:sak en
kreativitet,ochtänkandemänniskasutvecklarDetbetet. en
och kultu-personligaoch hennestill andrarelationerhennes

identitet.rella
deskrifi bästtal ochutvecklar närsmå barnPrecis som

sittskolbarnendeutvecklarspråket, störreanvändabehöver
verksamheti skolansinnehålletmedarbetardemedanspråk

får deolika slagsläsningGenom texterallai ämnen. av-
användakansjälva sedandeförebilder,skriñspråkliga som

små-blir såochsig framskriver. Dede prövarsig närav,
uttrycksformerskriñspråkligapåsäkrareallt ävenningom

och genrer.
tänkadettasåfortfarande sättdock attdet attKanske är

i skolorna.genomslagskraftsåfåttinte utearbeta storoch
elevernasåläraremångaarbetarskolåren attförstadeUnder

högreMeni allaarbetetspråk isitt ämnen.användafår upp
detochbli svårareärrmesuppdelningengrundpådetkan av

kunskaperhari allasamtliga lärare ämnenförutsätter omatt
lärande.ochspråkutveckling

språkutvecklande.automatisktsigiinteUndervisning är
medvetetpåpedagogen sättmåstebli det ettskadenFör att

språkut-i sinstödfåreleverallasåarbetetorganisera att
skallLärarenstår det:till 94riktlinjerna Lpoveckling". I
i sinstödfårelevensåarbetetgenomföraoch attorganisera

för kunnakommunikationsutveckling. Men attochspråk-
språkutveckling,kunskaperharlärarenkrävsdet att omgöra

i sinfåttinte hari allmänhetämneslärareflestadenågot som
utbildning.

bearbetningspråkligfördjupning och ärdärarbetssättEtt
kaniinslag läroprocessemanödvändiga t.ex.ochsjälvklara

innehållet,tematiserareller lärarenpedagogeninnebära att
hjälpa bamkansammanhangi attsakerindvs. sätter som



SOU 1997: 108 Kapitel 2554

innebörd.skapa Tematiserandet kräver också pedagogernaatt
problematiserar det ska studeras och underlättar för bamsom

fenomen från olika perspektivatt och utgångspunkter. Dense
språkliga bearbetningen har betydelse för detta ska kunnaatt
ske. Det först formulerarär sinanär tankar i tillsammansman
med andra kan förstå saker på ett sätt.som man nytt

Mångfald och variation har betydelse för barn ska inseatt
det går förstå saker på olikaatt att och detsätt inte baraatt

finns felaktigteller betraktarättett sätt och förståatt världen
på. Gruppens betydelse för lärande och all den interaktion

pågår blirdär därför central.som
Tillit och respekt hömpelama iär sådana där männi-rum,

skaskor lära och Manväxa. stoff, konkretmöter ellernytt
bearbetar och förhåller sig tilltexter, det tillsammansgenom

andra undermed pedagogs medvetna styrning meden en po-
sitiv förväntan på alla kan lära sig tänka ochatt förstå. Detatt

också tillfälle uttrycka sig i samspel medatt andra i ord,ges
ljud, bild eller drama för förstå och lära sigatt begreppnya
och strukturer.

Förskolan och skolan måste alla barn chans utveck-attge
språkligtlas och tankemässigt. De måste erbjuda möjligheter

för alla barn i utbyta tankar, bådeatt muntligt ochgrupp
skriftligt, och alla måste få in i det arbetet vill-samma
kor, dvs. måste duga med det språk har och lovman man

använda det i de läroprocesser förekommeratt i klassen.som
Alla måste tillfälle delta i arbeteatt och kännagruppens att

bidrade kan till klmskapsarbetet. Därför det allvarligtär om
elever har hemspråk eller läs-ett annat och skrivsvårig-som
heter får lämna klassen i alltför utsträckning. Att dettastor
också kan behövas uppenbart,är får uppmärk-men man vara

på det inte får ske på bekostnadatt deltagande i desam av
kollektiva läroprocessema. Det finns då risk för dessaatten
elever inte får arbeta tillräckligt med integrera språkut-att
veckling och lärande samtidigt de bygger sina föreställ-som
ningar de kamrat,är lärarens elev ochom vem som som som
människa.

9-170935
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Cummins°°amerikanske språkforskarenDen attmenar
inflytande påverkas starkttill makt ochmöjligheterbams av

förhandlingartidenvistas. sker heladär de Därklassrumde
inflytande. pedagogenoch makt och Huridentiteter omom

betydelse för de barnavgörandedetta kan hamedhandskas
Är ochtillåtande klimat, där alla räknasdetvistas där. ettsom

bidra till kun-till tals och detkommafåralla gemensamma
olikauppenbart harolika bamskapsarbetet, ut-atttrots

Är tillåtelsealla fårställe, därgångsmöjligheter det attett
mening Då detallvar ocharbetas meddet ärdäroch ettväxa

få den speciellabarnenpå och då kanvistasställebra att mer
behöver.dehjälp

fig. nedan där denfyrfáltsschema, seCummins gör ett
kunskapsmässigtspännvidden mellanbeståraxeln avena

andra axelnundervisning.utmanande Denochkravlös mera
kontextobundetkontextbundet ochmellanavståndetgäller

handlar här ochundervisningengradvilkenidvs.språk, om
Fältet A deterfarenheter.elevernastill äroch knyter annu

medrelativt kravlösa ochdetmedlärareflestadedär startar,
och Se-berör härochsammanhangetsigdet nu.avgersom

vidg-utmaning ochintellektuelltill bådedetmåstedan enen
till tider och platser,nu-perspektivet andraochhärning av

ske.utveckling skaför att en
i fält C, kanskearbetasidan baraå andrabarnenFår ge-

språköv-och föga utmanandekravlösaförutsättasattnom
erfarenhetssarmnanhang,tillkopplatsinte ettningar, som

utvecklasoch slutarderisk fördet tröttnar attfinns attstor
kunskapsutveckling ochKopplingen mellanintellektuellt.

risk detta kanfinnsoch detspråkutveckling bryts att ge enen
älvbilden.ochidentiteteniknäck

skrivsvårighetermed läs- ochtonåringar ochMånga vuxna
for-hurvittnatstuderat svenska harinvandrareeller omsom

in-alltförarbeta medblikännaskannedrande det att satt att
ochmaterial.trivialt Intressetnaivt ochnehållsligt mattas

motivationen avtar.

°° 1997.Cummins,
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Kunskapsmässigt
kravlöst

A C

Kontext- Kontext-
bundet obundet

B D

Intellekmellt
krävande

och utmandande

Fig. Cummins fyrfältscheman

Cummins fyrfältsschema i högsta tillämpligtgrad påär även
elever fått läs- och skrivsvårigheter. De måste, precissom

möjlighetandra elever, få från fält A med med-attsom en
progression fält ochB och inteD tillåtasveten stannagenom

i fältkvar C. måste under denDe delen sin skoltidstörsta av
få tillfälle delta på lika villkor i meningsfulla ktmskaps-att
sammanhang. sigKärmer däriñån, kan det lättutstöttman

bådehända kunskapsutveckling och språkutvecklingatt stan-
i fallmed negativ identitetsutvecklingsämstanar upp en som

följd. Därför behöver de fått allvarliga läs- och skrivsvå-som
righeter få deltalov på lika villkor, kanske med hjälpatt av
de tekniska hjälpmedel utvecklas i rask takt. Desom nu

ocksåmåste med och uttrycka tankar och komma medvara
synpunkter på det undervisningen handlar och blisom om
respekterade, omtyckta och bemötta med positiva förvänt-
ningar, precis alla andra människor.som

innebär alltsåDetta alla barn och behöver bear-att unga
beta det innehåll de ska försöka in itränga samtala,attgenom
skriva och på andra kommunicera med varandra försätt fåatt
tillfälle utveckla sina tankar därmedoch bli engagerade iatt
meningsskapande läroprocesser. behöverDe ord på sinasätta
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därigenom hur självaoch deoch tankarerfarenheter syn
hjälpa barn utveckla denviktigttänker. Det är att meta-att

djupet förstå vad det innebärpåförmågan, dvs.kognitiva att
in iförsöka sigde skasig saker. Närlära sättaatt pro-nya
får formuleraviktigt dedettankevärldar,ochblem är attextra

de håller på bearbeta.sådantsina tankaruttryckaoch attom
få tillfälle atttankearbetet,hjälpa dem iskriva kan attAtt

ställs krav korrekthet. Detdetpennanmedtänka utan att
hitta erfa-dem tankar ochhjälpaskrivandet kanpersonliga att

kan det också fungeradärmedinom sig ochde lagratrenheter
till skriñliga uttrycket.muntliga detfrån detbryggasom en

skrivsvårigheter eller studerarochfått svåra läs-De som
skriva såstrategier förhittamåsteandraspråksvenska attsom

skrivit,tyda vad desjälvaförblir möjligt demdet attatt an-
hjälpmedel eller på någottekniskahjälpmed annattingen av

in i för-kan gådekännerdeHuvudsaken ävenattär attsätt.
S.k.ochkamratermed lärare,troendefulla dialoger texter.

formkanstudiejoumalerellerloggböcker settsom vara en
dialoger.sådanaför

förekommer mångadetdärDialogiska klassrum är rum
skriftliga, där mångaochmuntligabådesamtal,slagolika av

språk.produceras mycketdetblir hörda och därolika röster
desina villkor och detpåi arbetedelta detta ärfåmåsteAlla

verkligfår chansallatill såuppgift attattatt ensevuxnas
fullvärdiga detdeltagare. Försigmed och känna somvara

uppñnningsrikedom.ochkunskaperbådekrävs stor
empati och idérikedom harmedoch lärarePedagoger un-

skrivsvårigheter,ochallvarliga läs-iför barnarbetetderlättat
viljanviktigamånga berätta om.° Dethört ärdet har att se

svårigheter.i stället förmöjligheter
lärarepedagoger ochochhörtVi har settmött som--

mening för-grundantagandet ochpåverksamhetenbygger att
kom-tillsammansmänniskorfleraskapasståelse genomav

frågorarbetar medochi socialamunikation somsomrum
tillallas bidrag kun-värderarochbarn ochintresserar unga

kapitel.i detta‘°‘ avsnittet "Röster"ochSkolverket 1994:71Se t.ex.
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skapsprocessen. Detta har avgörande betydelse för samspelet
lärandemellan och språkutveckling.

O

alla barn och ungdomar möjlighetAtt lämna skolanattge
kanmed rak alltså både rättighetsperspekzivettrygg ses ur

och pedagogisk fråga. Om vi låtit de barn, ungdomarsom en
viföräldrar eller skrivitoch tillmött sammanfattasom oss- -

tillsammanssina erfarenheter med de pedagoger och lärare
vi de skulle uttryckt dem ungefär så här:mött, tror

människor vill bliAlla sedda och respekterade. Förskolan0
måste påoch skolan bygga barns och ungdomars si-starka
de ska orkador för med det svårt eller mödo-att ärsom

samt.

kritiskt.med skolanMötet är0

Livet kring barn hänger ihop måsteoch få hänga ihop.0
viktigtDärför det alla barnet samarbetar tör-är att runt -

ñitidshemäldrar, förskola, och skola.

tidigt få uppleva tillhörAtt de läsandes och skri-att man0
förening avgörande.vandes Utöver medlemskapet ti-är är

avgörande. måsteden Man "vara i skriñspråket ofia och
femOm det timmarlänge: bygga sin läs-tar tusen att upp

skrivfönnåga detoch trekvart dagen i tjugoär nästan om-
år.

skrivningLäsning och komplicerade Mångaär0 processer.
faktorer sarnmanvävda och samverkar. I deär processerna

identitet och självuppfattning viktiga. Detsamma gällerär
skrivsvårigheter.läs- och Metoden med finns inte.Mstort

gäller söka sig framDet och hitta varje barns möjlig-att
heter och vägar.

och innehållForm hänger oupplösligt Det hand-0 samman.i inte avkodninglar eller förståelse. Det handlari om om av-
i kodning och förståelse.
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textmiljö, tillgång tillbehövs god godDet texteren0 som
nyfikenhet skriñspråkligaoch lust. Denväcker världens

beröraoch människor måste läsaren.frågor

sig läsa skrivaska lära och behöverbarnAlla som sam-o
kommunikation ochgemenskap, spännandemanhang,

upplevelser.

det språksamband mellan talar och detfinnsDeto
Därförskriver. samtal, högläsningvi läser ochspråk är

iviktiga inslag uppbyggnaden läs-berättande ochoch av
skrivförmågan.

går via skrivandet.in i skriftspråket MångavanligEn väg0
till läsande.från skrivandegårbarn

finns intressantainte med deträckerDet gottatt texterom0
inte med mycket högläsning, läs-räckerböcker.och Det

också interaktionkrävs samtal,skrivning.ning och Det -
dramatisering kring skrift efterochdans,lek, sång, osv. -

kring sådant fascinerar barn ochskrift ochmedhand som
ungdomar.

interaktionen, bestämmer hur bamsamspelet,Det är som0
skrivning Läsande och skri-läsning ochvaduppfattar

sigmänniskor kring något de bryrmellanutspelasvande

om.

Öppenhet avgörande.och gemenskap äro

ochavgörande. Pedagoger lärarebli sedd och hördAtt är0
förstå barnets värld.värld och Men denbarnetsmåste se

visa förstått.också hitta Närmåste vägar att att manvuxne
får svårigheter gäller sak: detungdomarochbarn samma

visa förstått.förstå ochgäller attatt man

förskollärarnaOfta det och lärar-kan svårt.dettaAllt ärvara
speciella stödet, framför allt hjälp be-detbehöver attsomna

människans speciella tidbehov;eller dengripa barnets unga
med kolleger eller andra dokument-tillsammanshjälpoch att

hittaför arbeta stöd-reflekterasamtala och vägaratt attera,
jande.



SOU 1997: 108 Kapitel 4 261

Rektorers och skolledares arbete har betydelse. Det gällerstor
för skapa det bamatt nät elleransvaret ettav vuxna som en

människa i svårigheter behöver och det gäller förskollä-ung
och lärarnas arbetsvillkor. Det gäller också föräldrar-ramas
till delaktighet.rättnas

o
skrivsvårigheteroch inteLäs- bon. Is i hjälperväxer magen

inte. inte mognadsfréga.Det kanMan inteär sig tillen ge
tåls ingentingoch göra.

Alla barn ungdomaroch får svårigheter vill ha hjälp,som
villspeciell hjälp. deMen också kvar i det vanliga; fåvara

höra till sin och delta i verksamhet.grupp gruppens

4
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Förslag

Inledning

decentraliserade började införasMed det styrsystem, som
förändrades och kommunernashösten 1989, statens ansvars-

skolområdet.inomroller
decentraliseringen kreativitettanke i denbärandeEn är att

utvecklingsvilja finns i verksamhetemaoch utgörsom en
undanröja hinderolika åtgärderkankraftkälla. Staten genom

förutsättningar för den kraften verka,ökadeoch att menge
iförskolans verksamhet ochsist det dock isyvende ochtill är

betydelseñilla utvecklingsarbetetdetklassrumskolornasg som
sker.

belyst olika aspektertidigare delar betänkandetiVi har av
skriftspråksut-pedagogiskt arbete med barns och ungasav

varit finnsvåra utgångspunkter har detveckling. En attav
identitet.människas språk och Förkopplingar mellannära en

olika anledningar har fåttochbarn, storasom avunga vuxna
läsningmed skolans ochskrivsvårigheter harochläs- mötet

inneburit och upplevelserofia starkaskrivning smärtsamma
När språk inte godkäntmisslyckanden. är är manensav

vi hört mångagodkänd, harsjälv inte säga.
utgångspunkter läsande ochgrundläggandeAndra är att

liksomkommunikativa och socialaskrivande är attprocesser
skrivutvecklingen börjar i tidigaste barndom ochochläs-
hela livet.fortsätter

komplicerade MångaLäsning skrivningoch är processer.
gällersammanvävda och samverkar. Detsammafaktorer är

neurobiologiska,finnasskrivsvårigheter. kanläs- och Det

pedagogiska,psykologiska, kulturella,språkliga, sociala,
oftaekonomiska, ja, rad orsakeremotionella, sarnver-en -

skrivsvårig-och får läs- ochtill barnkande storaatt unga-
heter.

skrivkommitténs inte handlatoch uppdrag harLäs- attom
varitbakomliggande orsaker. Vårt uppdrag hardiskutera att
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viktigaredovisa utgångspunkter för de pedagogiska utma-
ningar det innebär stödja elever med läs- ochatt storasom
skrivsvårigheter föreslå åtgärder i förebyggandesamt att

avhjälpande syfie.och

St6dja, förebygga och avhjälpa till självkla-är synes
lättförståeligaoch 0rd, de innehåller rad förgivetta-menra en

språkandetsganden och lärandets vi ärnatur,om som menar
problematisera.viktiga att

avsnitt, innehållerföljande våra förslag,I som samman-
vi diskussionen kring frågorfattar språkutveckling ochom

skrivsvårigheter frånoch tidigareläs- delar betänkandet.av

Förslagen har samlats i följande områden:

Skriftspråksutveckling, tid och lärandemiljö 265s.
Förslag 278s.

Tidiga och fortsatta insatser hjälp, stödH. —
och 281ansvar s.
Förslag 290s.

l Utveckling utvärderingoch 299III. s.
Förslag 302s.

Forskning 305IV. s.
Förslag 308s.

Utbildning kompetensutvecklingoch 311V. s.
Förslag 322s.
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Förslagsområde I

Skriftspråksutveckling, lärandemiljötid och

språkligoch mångfaldDialog

isocialt och kulturellt och det utvecklasspråkMänniskans är
skolan måste därförmed andra. förskolan ochkontakt Inära

dvs. sådana lä-och lärare skapa dialogiskapedagoger rum,
utifrån sina olika erfarenheter fårbarn ochrorniljöer där unga

muntlig skrifllig kommunikation kringtill ochtillfällenrika
jämnårigaoch upplevelser med ochviktiga frågor vuxna.

vispråket upplever och uppmärksammarochI genom
självbildidentitet ochi språkandet vårvärlden. Det är som

innebärbli språkligt kulturellt avvisadellerfram. Attväxer
människa.avvisadbliatt som

skrivunder-erfarenheter den tidiga läs- ochNegativa av
tillkortakommanden i det under dei skolan,visningen som

på många framstår själva huvud-i skolanårenförsta sätt som
självbilden. Mångaelev, påverkar helamedpoängen att vara

skrivsvårigheter tidiga upple-och talarmed läs- attomvuxna
livet.misslyckanden levt kvar helavelser av

språkutveckling börjar tidigt, vidareutveck-människasEn
utbildning vidarei förskola, skola och ochunder tidenlas ge-

privatlivet.arbets- ochdet vuxnanom
skriftspråket skersamhälle såEftersom vårt präglatär av

Inbjudan tillskriftspråkliga tidigt.i den världeninträdet
skrivandes förening skeri de läsandes ochmedlemskap re-

tydlig kopplingvi fullt talspråkliga och harinnandan är en
hela lärandet.till

givetvis på-med skriftspråket tidigt måsteskerAtt mötet
pedagogik därför denförskolans och skolans ochverka utgör

i viktig del bar-pedagogiska verksamheten förskolan aven
förskolepedagogikskrivutveckling.läs- och En somnens

med språketpå barns naturliga lust lekamedvetet atttar vara
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ocholika erbjuder miljö inbjuderpå till dagligtsätt en som
lustfyllt skriftspråkande bidrar tilloch barnens läs- ochatt

skrivutveckling Verksamheten i förskolan kan på såstöttas.
förebygga barn får läs- skrivsvårigheter.ochattsätt

formella pedagogiska arbetet med lära barnDet läsa,att
räkna har tradition tillhört skolansskriva och värld. iMenav

till förskolan redanbarn de kommer skritt-dag har när mött
olika vidtar viktigtpå förskolan pedagogisktspråket Isätt. ett

till vidareutveckla detmed och barnenarbete haratt ta vara
med målet alla förstå läsandetssig barn ska och skri-med att

viljamöjligheter och känna lust ochvandets användaatt
skriftspråket.

tidlång uppnå god skriñspråklighet. Därför fårDet atttar
skrivinlämingen avslutad efterinte och deläs- anses som

i skolan. och behöver få fortsättaåren Barnförsta attunga
skriva mycket och meningoch och med lust, allvarläsa ge-

sina skolår i skolansalla och alla I synnerhetänmen.nom
barn och riskerar få eller har svå-dettagäller attunga som --

sigbarn griper läsan-i skolan. normaltrigheter Det är att an
olika och det inget onormalt ioch skrivandet pådet sätt är att

sittolika lång tid för olika barn utveckla skriñ-det atttar
blir först i stund betraktarproblem denspråk. Detta ett man

behöver tid eller lär sig påochde barn ettunga som mer an-
avvikande.sättnat som

många förskolor och skolor har under de årenI senaste ut-
olika individanpassades.k. arbetssätt, där barnenvecklats
individuelli takt efter i förväg utarbetad planering.arbetar en

både möjligheter risker i detta.finns och De utmanandeDet
utvecklande dialogiska muntliga såväloch mötena, som

kringskriftliga, angelägna och spännande frågor kan bli få
fimis viktigaperifera. risk för den reflexionenoch Det atten

skrivandetefter-tanken uteblir och läsandet ochoch att av-
mekanisktill uppgiftslösning. Risken särskiltärgränsas stor
och särskiltde barn skolan har för,för ettunga som ansvar

svårigheter.ielever

Muntligheten väsentlig del språkandet. Kunskaps-är en av
inte ensidigt bundet till skriftspråk viktigt förarbete är ärsom

meningsfulla diskussioner till-berättande ochalla. Lärarens
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med kamrater och lärare betyder liksommycket,sammans
språkligai uttrycksformerarbete bild, musik, drama,som

och gestaltande arbete.dans Inte minst för hardenannat som
svårigheter med skriñspråket det muntliga möjlig-arbetetger

till sig andras och dela med sig synpunk-heter att ta av egna
kunskaper. kan föroch Detsamma gälla barn ochter unga

andraspråkvilka svenska och språk de baraär möterett ett
i skolan.och använder

och lärarens förmågaPedagogens skapaatt ett
samtidigt"tillsammans" och och följa vad varje individse

grundläggande för pedagogiskt"själv" behöver allt arbete.är
skrivkommittén detta pedagogernasochLäs- ser som en av

utmaningar.svårasteoch lärarnas

lärandemiljöbarn den hem, förskola ochallaFör är som
betydelseerbjuder avgörande för hur deras läsande,skola av

tänkande intetalande och utvecklas. handlarskrivande, Det
skriva också kommunice-läsa och hur vibara utanatt omom

skrivandet.och läsandet och handlarkring Detgenom omrar
samtalar -innehålletskriver och i förskolansvad vi läser, om

betydelse för för denarbete har lärandet ochoch skolans stor
utvecklingen. Kunskapsutvecklingen i skriñ-språkliga är en

vår beroende läsande skrivandespråklig kultur ochattsom av
såväl lek lärande. På läs- ochsätt ärsom sammagenomsyrar

skrivutvecklingen präglarberoende såväl lek allvarattav som
och språkandet.både lärandet

Textmiljöns betydelse

skriveroch varför läser och har betydelse för vadVad, hur
vi för vårlär och lust lära. Därför har den textmiljöoch hur att

erbjuderförskola och skola betydelse för de barnstorsom
skrivsvårigheter.får läs- och Medoch stora text-unga som

vi förskolans/skolansmiljö totala samling texteravser avav
4 olika slag hur de och tillgängliga igörssamt presenteras

textmiljöverksamheten. Skolans både litte-utbudetavser av
medieroch andra textbaserade facklitteratur ochratur -

i iskönlitteratur för arbete hela verksamheten eller alla äm--
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också lärares, barns och möjligheter brukaattnen, men ungas
olika slag.texter av

och skrivkommitténLäs- har uppmärksammat tendensen
till nedrustning skolornas bibliotek, speciellt i utsattaav om- å
råden. allvarligt. TillgängligaDetta ochär engagerande,

varierandespännande och påverkar i hög grad hur lära-texter
pedagoger lyckasoch med hjälpa barn ochatt latt ut-re unga
god och skrivfönnåga.veckla läs-

textmiljöpå skolans blir inteKraven mindre i den moder-
bliretervärlden de andra. Skol- och klassrumsbibliote-na -

minskar intekens betydelse i det mediesamhället,nya snarare
både för olikaökar den, textsamlingar ochsorterssom rum

informationdär söker knyteroch kontakter nä-rum mansom
tjärran. tillgång till rikaoch Nära och aktuella boksamling-ra

undersökningari flera visat sighar viktigt kriteri-ettar vara
framgångsrik läs-för och skrivundervisning.um

inteGivetvis räcker det bara med god tillgång till litteratur
medier.andra handlaroch Det också hur förskolan ochom

handskas medskolan För många, inte minst för demtexterna.
svårt komma in ihar intensivt bokslukande,att ett ärsom

texttillgänglighetendock avgörande. Pedagogen och läraren
rimligmåste ha chans i hand vidsätta rättatt rätttext rätten

viatillfälle och koppla till barns ochtexterna eget text-ungas
Välutbildade skolbibliotekarierskapande. och pedago-

gedignamed kunskaperger/lärare såväl litteraturom omsom
ihänder mellanvad läsaren och viktigamötet ärtextensom

Läsning skönlitteratur och facklitteratur ärpersoner. av en
angelägenhet i alla föroch lärare i allaämnen ämnen.

och lustTid

Skriñspråksutvecklingen inte avslutad i och med ele-är att
lämnar grundskolan. Många går in gymnasieskolaniverna

tilltro till läsandet och skrivandet iviktiga delar alltutan att är
lärande. Därför det viktigt gymnasieskolans alla lärare,är att
lika väl grundskolans, den fortsatta läs- skrivut-ochsom ser
vecklingen viktig del i arbetet i alla och låterämnensom en
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skrivandet få i det lärarleddaochläsandet ävenstort utrymme
arbetet.

måste få upptäcka och uppleva den berö-ochBarn unga
i skrivandet de för-kraften läsandet och lustenrande när- -l formulerarsjälva och de sina tankarförstå sigsöker när om

l skrivandets betydelse för lärandetLäsandets ochvärlden.
indi-personliga livet och enskildför varjeockså för deti men

identitet inte detoch kan understrykassjälvbildvidsl nog -

i
läs- och skrivsvårigheter.harockså dengäller storasom

språkandet: kursplanernaochStyrdokumenten

inriktning indivi-stark lärande därpräglas94Lpo motav en
kunskapssökande. Vikten allaaktiv ochden attavsomses

aktivt, kritiskt resonerandeutvecklar ochochbarn ettunga
och värderingartill kunskaperförhållningssätt genomsyrar

frågor språkets betydelseVad gällerläroplanstexten. rörsom
lärande däremotidentitet och 94människans Lpoför säger

förekommer uteslu-Sådanalite.mycket nästanresonemang
får på flera bärasvenska.kursplanen Dennaitande sätti upp

inledningen tillför språkandet.ansvar Iskolanshela svens-
exempelvis:läser vikursplankämnets

för-det språketskritt använda svenskatal och kunnai ärAtt en
därfördelta samhällslivet.aktivt kunna i Detförutsättning äratt

— för elever-uppgift skapa goda möjligheterviktigasteskolans att
språkutveckling.nas.

idiskussion språkets rollmedfortsätterKursplanen en om
avslutas följ ande stycke:lärande och medmänniskors liv och

skolarbetet. utvecklarnyckelställning Dethar iSpråket enen
till andrakreativitet, hennes relationertänkande ochmänniskas
språkan-och kulturella identitet. Genompersonligaoch hennes

har alltsåoch hanterbar. Språkförmågankunskap synligblirdet
i fortsattaskolan och för elevernasför allt arbete ibetydelsestor

verksamhet.ochliv

iroll i kursplanenskrivs språketsdetMerparten omav som
språk- och kun-arbete. Med denskolanssvenska helarör
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skapssyn de svenska styrdokumenten bordesom genomsyrar
delar den inleder kursplanen i svenska gälla förtextav som

i alla skolansarbetet och i tillämpliga delar också förämnen
i förskolan. törsarbetet Där dels hör hemmaresonemang som

i för bådeläroplanema grundskolan gymnasieskolanoch dels
i något kunde övergripande del för samtliga äm-som vara en

Vi belyser fråganneskursplaner. återge kursplanenattgenom
och med kursiv stili svenska markera de delar visom menar

till hela skolanshör värdegrund och inte tillbaraansvar,
svenskämnets:

Svenska

skrifttal och kunna använda det språketAtt svenskai är
förförutsättning aktivt kunna delta samhällslivet.iatten

därför skolans viktigaste uppgiftDet skapa godaär att
förmöjligheter elevernas språkutveckling. Skolans under-

skall eleverna möjligheter använda ochvisning att ut-ge
färdigheterveckla tala och lyssna, läsa och skri-sina i att

skall skönlitteraturen, grundläggaDe godamötava.
lära vårtläsvanor och känna delar kulturarv. Förkun-av

svenska kan dockskaperna och de eleveri variera ärsom
berättigade till det och behöver det skall undervisning i

andraspråk.svenska som
Språk och kultur oupplösligt förenade med varandra. Iär

våraspråket finns och vår kulturella identitet. Språketrötter
speglar skillnader mellan människor, deras personlighet, beve-
kelsegrunder, ambitioner och Språkets betydelse förpositioner.

personliga identitetvår det betydelsefulltgör inomatt, ramen
för skolans uppgift lära eleverna tala och skriva väl, ska-att att

respekt för andras språk och uttrycka tal ochsätt sig iattpa
skrift.

Språket också till kunskap och det grund-är väg ären av
läggande betydelse för lärandet. Med hjälp språket erövrarav

begrepp, deeleverna lär sammanhang, logiskt,sig tänkanya se
granska kritiskt och värdera. Deras förmåga reflektera ochatt

förstå omvärlden växer.att
Språket har nyckelställning skolarbetet. utvecklarDetien
människas tänkande och kreativitet, hennes relationer tillen

andra och hennes personliga och kulturella identitet. Genom
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hanterbar.språket blir kunskap synlig och Språkförmågan har
betydelse för allt arbete skolan och föralltså elevernasistor
och verksamhet.fortsatta liv

Il
l

E Mål strävaatt mot

skall undervisning i svenska efterSkolan elevensini sträva att
språkligsådan säkerhet tal och skriftutvecklar honi atten0

med respekt för andra kan, vill och vågarhan uttryckaeller
många olika sammanhang,tydligt isig

och förstå olika slag, såsom skönlittera-läsakan texter av0
och dagstidningarnas artiklar allmännafaktatexter itur,

lässättet till karaktäroch kan och tillämnen textensanpassa
l med läsningen,syftet

och skrivandetskriva fårdet tillgör att etten vana genomo
och påverkan, tänkande och lärande ochför kontaktmedel

värdefullt redskap för fortsatta studier,också ett
bearbeta och förbättra språk både själv-analysera,kan sitto

samarbete med andra,ochständigt i
ochfantasi lust lära läsa littera-utvecklar sin att attgenom0.i hjälp språket,medoch skapatur av

för stilla sin nyfikenhetpå hand ochläsergärna attegeno
tillfredsställelse,personliguppnå

kan uttrycka de känslor och tankarsamtal med andra dei0
väcker,litteraturen

skönlitteratur från olika tider och skildasvensklär känna i0
författarskapkunskaper centrala och därige-former, får om

med svensk kultur,blir förtrogennom
från de nordiska länderna och frånkänna skönlitteraturenlär0

förvärlden och får förståelse kulturensandra delar mång-av
fald,

förkunskaper språket och dess betydelse människanfår om0
samhället,och

det svenska språket, dessfår kunskaper ochom ursprung0
uppbyggnad och och dess ständigtdess pågå-historia, särart

utveckling,ende
språken våra nordiska grannländer,får kunskaper iom
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lär använda skriftspråkets försig stavning,v normer me-
ochningsbyggnad bruk skiljetecken lär utvecklasigsamtav

tydlig handstil,en
grundläggandeförstår och grammatiska strukturer imönsterv
ochspråket inser människor talar och skriver olika bero-att

kön,ende på ålder, utbildning, hemvist syfte,och
får kunskap tidningarnas, reklamens och andra mediersomv
språk och funktion utvecklar förmåga analysera,sinsamt att

kritiskttolka och granska budskap olika medier,i
vid biblioteks möjligheter ochsig utnyttjavänjer att ett attv

använda hjälpmedel ordlistor, uppslagsböcker och da-som
för och information,skriva hämtaatttorer
hur lärande går till och lär användasiginser sinaattv egna

erfarenheter, tänkande språkligaoch färdighetersitt sina
för inhämta och befästa kunskaper,att nya

vid och till självständigtstimuleras tänka ochvänjer sig attv
andraställning arbetet med litteratur ochi texter.ta

Ämnets uppbyggnad karaktäroch

centrala innehåll. SpråkutvecklingSpråk och litteratur är ämnets
begreppsvärld vidgas, blirinnebär elevernas de säkrare iatt att

uttrycksfullt och tydligt bådeanvända språket tal och skriftiatt
förmåga förstå och tillgodogöraoch deras litteratursigattatt

ökar.successivt
med språket och litteraturen har flera dimensioner.Arbetet

skall tillgodose elevernas behov uttrycka vad de kännerDet att
tänker. skall upplevelser funderaoch Det attge gemensamma

tala skall kunskaper detoch Det svenska språ-över ge omom.
kulturarvet och vår omvärld.ket och om

Ämnet svenska kan knappast delas i byg-momentupp som
varandra i given turordning. Det går hittapå inte attenger en
växande utveckling skolåren innebär dejämnt attgenom som

små barnen berättar och beskriver, medan de äldre kan se
utreda och Redan detsammanhang, lilla barnetargumentera.

diskuterar, tonåringenoch och har upphörtinteargumenterar
och fantisera, de det på olikaberätta gör sätt.att men

huvudansvaret försvenskämnet elevernasInom språk-ryms
utveckling, alla lärare harliga ochett gemensamtmen ansvar

språketsmedvetna betydelse för lärande.måste vara om
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Invandrarelever kommer till skolan med olika förutsättning-
och skolerfarenheter. den mån de behöver undervisningI iar

andraspråksvenska har de enligt grundskoleförordningensom
få detta. Målen för undervisningeni svenska dock de-rätt äratt
för alla elever.samma

Språket

Goda språkfärdigheter får deeleverna meningsfullainär sam-
använder talar, läser,manhang språk, skriver och tänker.sitt

använda språket lär eleverna klaraGenom sig situatio-att att
ställer olika språkliga på formellkrav korrekthet,t.ex.ner som

inlevelse.utförlighet eller
utvecklasSpråket socialt samspel med andra.i Detett ut-

vecklas aktivt deltar samtal, gestaltar,i improviserar,om man
och redogör inför andraberättar människor, läser och förstår,

för uttrycka känslor, tankar och idéer.skriver att
femåring har barnet praktiskRedan erfarenhetstorsom av

komplicerade språkethela det För vidare iutgör. attsystem
. språkutveckling måste eleverna utifrån erfarenhetersina fåsin-

upptäcka de kunskaper de själva har språket och med lära-om
. hjälp lära språkets uppbyggnad ochsig Barnsystem.omrens
A exempelvis förstå orden har olikatidigt stilvalör ochkan att
. olika bra olika sammanhang. förstår så komplice-Deipassar

tid framtidrade saker hur nutid, förfluten och uttrycks isom
Eleverna kan också utifrån erfarenheterspråket. byggasina

kunskap hur språket fungerar samspelet mellani män-omupp
och därigenom perspektiv på språlqörmåga.niskor sin egen

och uppbyggnadKunskaper språkets struktur ochom om
språket utvecklats tillförhistoriskt har språkutvecklingenhur

dimensioner. Insikter användningandra språket,om egen av
dessa kimskaper och faktaktmskapertillämpning av nya om

växelspel bidrarspråket byggs i ständigt och till elever-ettupp
språkutveckling.nas

skall följa elevernaskontinuerligt utvecklingLäraren och
arbete. särskilt viktigt uppmärksammaDet elevär iatt om en

skeden behöver hjälp för gå framåt.vissa attmer



274 Kapitel 5 SOU 1997: 108

Litteraturen

Skönlitteraturen världar och förmedlaröppnar upplevelsernya
humor, tragik och glädje. Skönlitteraturenspänning, hjälperav

förstå världeneleverna och själva.sig Litteraturläsningatt är
också viktig för utveckla den språkbehandlingen ochatt egna
språkriktigheten.

Skönlitteratur kunskaper barns, kvinnors och mänsger om
livsvillkor under olika tider och olika länder.i Litteraturen ger

på detockså perspektiv och vardagliga. Det viktigtnära är att
från det första skolåret deteleverna till fårsista litteratu-möta

och dikter, ochi sägner, i pjäser prosaberät-myter, sagorren
såväl barn- ochtelser, ungdomslitteraturi litteratur.som vuxen
kring litteraturenArbetet samtal, skrivande eller dra-genom

hjälper eleverna på dematisering livsfrågorna.att storasvar
bärSkönlitteraturen del vårt kulturella och för-en av arv

medlar kunskaper och värderingar. Litteratur fungerar ettsom
kulturgemenskap och skolan harkitt i lyftaett atten ansvar

fram den aspekten.

uppnåttMål eleverna skall slutetha det femteisom av
skolåret

skallEleven

kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skriv-0
för barn och ungdom med god förståelse och med flyt ina

läsningen,
kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörel-I

med tydlig handstil och så kan förstå,att mottagarenser
kunna muntligt berätta och redogöra så innehållet bliratto
begripligt för åhöraren kunna läsa högt införsamt textem
klassen,

till och kunnakänna tillämpa de vanligaste reglerna föro
skriftspråket och de vanligaste reglerna för ochstavning
kunna använda ordlista.
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Mål eleverna skall ha uppnått slutet det niondeisom av
skolåret

skallEleven

aktivt kunna delta samtal diskussioneroch kunnai samt0 re-
arbete muntligt sådovisa innehållet framgår tydligt,ett att

till åldernkunna läsa avpassad skönlitteratur, saklitteratur0
dagstidningarnas artiklar allmännaoch med godi ämnen

innehålletförståelse så kan återges sammanhängande,att
berättelser,skriva brev, sammanfattningarkunna och redo-a

så innehållet framgårgörelser tydligt och därvid tilläm-att
skriftspråkets för meningsbyggnad ochstavning,normerpa

skiljetecken,bruk av
elementära kunskaper språketha och kunna iaktta-göra0 om

människors olika förgelser språkbruk utveckla detattav
språket,egna

till några de skönlitterärakänna verken och förfat-storaav0
tarskapen ingår i vårt kulturarv.som

0

lyñs fram här gäller enligt vår uppfattning läropro-Det som
ii alla verksamheter skolan och därmed i alla sko-cessema

verksamheten organiseraslans ämnesöver-ämnen oavsett om
ämnesvis. i tillämpligagripande eller Det gäller delar även

i förskolan.för verksamheten
bärande tankar retlexion,Läroplanens lärande ochom

problematiseras ikunskap utvecklas och kursplanerna i bio-

fysik kemi och svenskalogi, och medan språk och språkan--
till det för givet ide hör andra kursplaner.tassommer

sådant förgivettagande exempelvis det bara iEtt är äratt
svenska läsa skönlitteratur.ska och skriv-Läs-ämnet man

uppfattningkommitténs läsning och diskussion kringär att av
litteratur skönlitteratur,olika lyriksakprosa,sorters osv.- -

naturliga ikunskapskällor alla skolans och naturligaär ämnen
i förskolansinslag verksamhet.även

Vi vill framhålla skrivningarna i vissai kursplaner pekaratt
fram det vi gällermarkerat. Detsynsättemot ett som ovan

övergripande skrivningarna i biologi, fysikde ämnenat.ex.
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och kemi. Här saknas dock konsekventa kopplingar till sam-
talets, läsandets och skrivandets betydelse för kunskapsut-
vecklingen.

kursplanerna för biologi,I fysik och kemi språkan-nämns
både muntligadet, det skriflliga,och det medan det i kurspla-

for geografi och samhällskunskap helt saknas kopp-nerna
lingar mellan lärande och historiaspråkande. l antydsämnet

samband. I matematik språkandet,ämnet nämnsett ävenmen
i mycket skrivning.här Språkandeperspektivet saknasen svag

teknik.helt i ämnet

Styrdokumenten språkandet:och läroplanerna

på barn, och lärande kommer tillDen iuttrycksyn unga som
och skolakommitténs forslag tillBarnomsorg läroplanny pe-

tydligarekar Lpo 94 bort från törmedlingspedagogiskän en
hållning I Växa lärande på bam ochi tonar synen unga

människor själva och konstruerar sinbygger förstå-som som
för världen fram.else sådant kunskapsarbete sker iEtt kom-

munikativa där språkandet och lärandet oskilj ak-ärprocesser
tiga.

läroplanerna beskrivs aktivlärandetI som en process som
påbygger elevernas nyfikenhet och lust. Språ-engagemang,

kanvändning i läroprocessema del i arbetet med fö-är atten
barn skrivsvårigheter.rebygga och får läs- och Där-att unga

likaför bör uttalad på språkets roll i barns ochen syn ungas
liv, och lärandearbete måldokumenten for allgenomsyra pe-
dagogisk verksamhet for barn dvs. ioch kommandeunga,
måldokument för I-S-årsverksamhetcn och 6-16-
årsverksamheten i måldokumentet för de frivilliga skol-samt
formerna.

92 SOU 1997:21
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förKonsekvenser pedagog- och lärarutbildningarna

väljer sprakande språkutvecklingOm och helaatt seman som
får detskolans också konsekvenser för alla lärar- ochansvar

pedagogutbildningar. språkandets bety-De resonemang om
följsvi fört här därför i de avsnitt betän-delse som upp av

behandlar utbildning och kompetensutveckling.kandet som

.f
s.W
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Förslag

skrivkommitténs inbjuderEnligt och uppfattning inte deLäs-
aktuella läroplanema och kursplanerna för grundskola ochnu

gymnasieskola explicit till utveckling sociala ochmoten
läranderum alla uttaladkulturskapande för barn och Enunga.

fokusförskjutning från övning till muntligfärdigheterav-
skriftlig kommunikation kring viktiga erfarenheter ochoch

till och liv dialo-från elev kan dörrenämne öppna mot mer-
där verksamheten lek, lärandegiska klassrum präglas avmer

träning. till positiv skrift-språkande och därmedoch än av en
språksutveckling för fler bam och unga.

och skolakommittén har för-Barnomsorg presenterat ett
läroplan för Vitill 6-16-érsverksamheten.°’ delar denslag ny

till ipå barn, och lärande kommer uttryck for-unga somsyn
föreslårslaget, men

medvetet uttalad på språkets och språkan-att en mer syn0
iroll bams och liv, ochdets arbete lärande fårungas

pedagogiskprägla kommande måldokument för verksam-

het.

visar vi hur förändringar tilläggbilaga kompletterande och4I
inriktningsådan för 6-16-årsverksamheten kanmed göras.en

skrivningar i tillämpligaVi motsvarande delar ock-attmenar
gälla för I-S-årsverksamheten för frivilligaså ska och de

skolfonnema.

ocksåVi föreslår

medveten satsning på lekfullt pedagogisktatt en mer ar-0
med barns skriftspråksutvcckling skrivs in i styrdo-bete

för l-S-årsverksamheten.kumentet

Skolverket har regeringens konti-uppdrag arbeta medatt en
nuerlig kursplaneutveckling. finns iUppdraget formulerat

93 1997:21SOU
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regleringsbrev för Vi föreslår uppdraget preciseras1997. att
på följande punkter:

i sin utformningKursplanema nuvarande bör analyseras och0
på sikt förändras bakgrund den kunskapssyn bärmot av som

och gymnasieskolans läroplaner och den språksyngrund-upp
framför allt kursplanen i förpräglar svenska grundsko-som

lan.

särskild uppmärksamhet riktasVid böröversynen mot att0
muntligt, skriftligt iinslag språkande och andra uttrycks-av -

synliggörs iformer alla kursplaner.~

de kursplanen i svenska bordeanalys delarEn av av som0
för arbetet i skolans alla för eventuelltgälla ämnen görs att

allmänt och övergripandeingå i inledande,ett resonemang
i samtligaför kursplanerna ämnen.

regeringen uppdrar SkolverketVi föreslår vidare att

viktenkursplanerna med avseende påsärskilt analyseraatt av0
involverarrika och kulturskapande verksamheteratt som

fårspråkliga uttrycksformer i hög grad prägla verk-många
arbetet i allai förskola och skola och innefattasamheterna

i traditio-i verksamheten inte bara skolanseller helaämnen
kulturämnen,nella

rikta speciella insatser verksamheterfånga och motatt upp0
utveckla skolans textmiljö och sådantsyftar till ettattsom

långsiktigapedagogiskt med olika slagarbete atttexter av
textmiljöutvärderingsbara effekter nås. Med skolansoch av-

medierutbudet litteratur och andra textbaseradebådeses av
i hela verksamheten eller i alla och lärares,för arbete ämnen

möjligheter bruka olika slag.ochbarns att texterungas av
prioritering långsiktiga pedagogiskaSärskild bör ges

språkligtverksamheter arbetar över ämnesgränsema,som
verksamheterverksamheter i socialt områdenutsatta samt

särskilt elever riskerar få eller har läs-attsomsom gynnar
skrivsvårigheteroch samt
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regeringen i Skolverkets regleringsbrev formuleraratt att0
skolornas textmiljö ska analyseras.även
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Förslagsomrâde

och fortsatta insatserTidiga hjälp, stöd och-

ansvar

Delaktighet och kontinuitet

förutsättning för god läs- och skrivutveckling tidigtEn är att
få möjlighetbli sedd och hörd och bildutvecklaatt att en av

"jagsig själv sådan människa villärsäger attsom en som
Tidiga insatseroch skriva. ikunna läsa förskola och skola

framför allt skapa läromiljöerhandlar där alla barnatt ut-om
bild sig själva.sådanvecklar aven
håller på lära sigSmå barn läsa skriva i för-ochatt attsom

inte läs- och skrivsvårigheter.och skola harskola Verksam-
,, sådan de intedär kan heller hamnar i svårighe-heten attvarav- i skolan. väsentligfram En förutsättning förlängre detta ärter
. tidigt blir delaktiga i språklig gemenskap.bam Ingen skaatt
. "jagnågonsin behöva känna sån inte platsaräratt en som -

skolanska kunna lämna med rakalla rygg.
aktivt, målmedvetet och långsiktigt arbete med barnsEtt

skriftspråklighet avgörande för hur förskolan och skolanär
hjälpamed alla utvecklaska lyckas god läs- och skriv-att att

förmåga. angeläget pedagoger frånDet och lärare bör-är att
följermedvetet observerar och varje enskiltjan barns skriñ-

utveckling.språkliga
olika och det viktigt hitta följaBam derasär är att sätt att

in i skriftspråket.olika Det råder enighet blandvägar stor
inom föräldraorganisationerforskare, och hos de flesta prak-

viktigt skolan tidigttiker det uppmärksammar,äratt attom
,. stödjer aktiva insatser hjälperoch med fram barn,de som av

anledning inte kommer igångeller med eller fastnaren annan
skrivutvecklingen.i läs- och
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uppföljningkontinuerlig läs- skrivutvecklingenochEn av
nivå hjälperindividuell lärare följa alla eleverspå att

tidigtoch ellerspråkutveckling upptäcka elever ensom av
långsamma i gälleranledning steget detär när attannan

erfarnaMånga pedagogerskriva. och lärare dettaochläsa gör
finns flera olika följa elever.olika Det Detpå sätt ärsätt. att

nationella möj-Skolverketsdet sker.viktigt att anger enprov
dokumentera språkutvecklingen.följa ochlig väg att

strukturerade kontaktnätVäl

antal och i grundskolan ochbamfinnsDet stortett unga
inte fåri den hjälp och det stöd degymnasieskolan dag, som

skrivutveckling.och Elever och föräldrari sin läs-behöver
besvikelse skolan inte tidigt har lyssnatuttalar över attstor

läsandet och skrivandet inte utvecklassignalerderas attom
finnsPå det med negati-tillfredsställande. sättsamma vuxna

från sin skoltid, vittnar hurerfarenheter egen som omva
misslyckats med sin uppgift skapa förut-svikit ochskolan att

skriñspråklignå god kompetens.för demsättningar att
vi fått tagit enskildaintryck delgenomgående närEtt av

organisationersolika och myndighetersmänniskors och rap-
i många kommuner skolor saknas välochdetär attporter

förhindrar gå årskyddsnät, elever kanstrukturerade attsom
deras läs- och skrivsvårigheterskolaniefter år attutan upp-

på allvar.ochmärksammas tas
kontaktnät kan inom skolornafungerande skapasBättre
för målmedveten kunnig peda-ochsamlatmed ett enansvar

föräldrar signale-satsning elever, och/eller läraregogisk när
handlar ochbehövs. Detnågot ett gemensamtextraatt omrar
för skolsituationen.ansvarstagande helakontinuerligt Det

mellan barnet/den föräldrarna och för-delasansvaret unge,
inflytandeförutsätter delat och samverkan.skolan/skolan och

samverkande detKontinuitet och tätt nätett nmtav vuxna
avgörande för hjälp ochoch denlärande barnet ärunge om

till och skrivutveckling. vill tillleda läs- Detockså skastöd
kommunicerar föroch ochvarandraalla attvetatt agerarom
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på olika finna Nätet kansätt frånvägar. föräldrarspännanya
BVC/skol-hälsovård förskola/skola lärareöver special-- - -

pedagoger talpedagoger psykologer logopeder skol-- - - -
vidarebarnsomsorg och in i gymnasieskolan och även utan-

för/eñer gymnasieskolan för de inte fullföljer ut-unga som
bildningen.

Särskilt viktigt finnsdet kontaktpersonerär inom skol-att
bamsomsorgen och förskolan/skolan har för kon-som ansvar
ti-nuiteten och kontakterna mellan barn/föräldrar och skol-
bamsomsorg/fdrskola/skola.

pedagogiskt samtal måsteEtt föras mellan de vuxna som
för barnet i förskolan och de sedanansvarat mötervuxna som

barnet i skolan. Fokus i samtalet ska ligga på verksamheten.
diskuterar enskildaNär barn måste det ske med utgångs-man,

‘ i barnetpunkt vad och i verksamheten.mött möter

Specialpedagogiska insatser

elever medMånga komplicerade läs- och skrivsvårigheter
sin låg- ochklarar mellanstadietid till problem.utansynes

Högstadietiden upplevs dock ofta splittrad, ibland när-som
kaotisk. fleraI våra exempel vi hur det saknasmast av ser

någon vända sig till allvar lyssnar, förstår ochatt som ger
konkret stöd elever, föräldrar eller lärare behövernär hjälp.
Såväl grundskolan gymnasieskolan måste tydligareta ettsom

i för alla sina elever. Oroliga föräldrar, barn ochansvar unga
inte behöva köaska hos läspedagogiska och privatacentrum

konsulter för få hjälp. varjeI verksamhet måste diskus-att en
sion föras alla inblandades roll i det långsiktiga arbetetom
med de elever skolan har särskilt för.ettsom ansvar

skrivutvecklingochLäs- måste diskute-är processer som
och följas lång tid det kanöver beskrivasäven överras som-

stadieövergångar. För elever har läs- och skrivs-som som
vårigheter kan särskilda åtgärder i form välplanerade,av spe-
cialpedagogiska insatser ibland nödvändiga.varaL

specialpedagogiskaDet arbetet ska del helases som en av
i pedagogiskaden verksamhet eleverna får del och hu-som av
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vudinriktningen ska bidra till hela undervisningenatt attvara
varjetill enskild elev. Arbetet ska syfia till detattanpassas

riskerar hinderbli för elevens läs- skriv-eller ochär attsom
undanröjs.utveckling

specialpedagogiska insatser ska tidsbegränsas och utgå
kartläggning och analys hela det pedagogiskafrån av ar-en

den enskilde individensUtgångspunkten skabetet. ut-vara
framför allt hela pedagogiskadet den verk-veckling, ärmen

involverasbarnet/den i ska beskrivassamhet unge somsom
framgå och hurmåste klart utvärde-analyseras. Detoch när

liksom utvärderingenska vad skainsatsernaring göras,av
i första hand handla hur läs- ochUtvärderingen skagälla. om

pedagogiska iskrivutvecklingen påverkats det arbetetav
kompletterande individuellteventuelltochklassrummet av

stöd.
iinte första hand läs- ochhuvudgällerDet över atttaget se

problem främstbarnets/elevensskrivsvårigheter utansom
uppgifl detundervisningsproblem. Skolans är mötaattsom
barn ochoch de behov har. Enerfarenheterspråk, de unga

undervisningalltid den elevendetdettaföljd ärär att somav
utgångspunkten i planeringenbildaroch får,fåttredan som

insatser.nyaav
samarbeta kringinte tradition eleversdetskolanI är att

måste förändras.skrivutveckling i alla Dettaoch ämnen.läs-
pedagogiskaorganiserade samtalför läraresMöjligheter

ske behöver skapas. Skol-förändring kansådankring hur en
förroll och uttalat dennacentralledningen har ett ansvaren

organisation.

hjälpmedelSärskilda

finnas för elever.läromedel ska allatill bra HärTillgång är
tydliga.förordningar och läroplanerlagar,

skrivfönnåga.till god läs- ochfinns ingaDet genvägar
och skrivande. bety-alltid via mycket läsande DetgårVägen

för svårtsärskilt mödosarn den hardetder vägäratt somen
och skrivsvå-skriva. Elever har läs-ochläsaför storaatt som
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righeter därförkan behöva särskilda hjälpmedel. tillDet kan
exempel gälla talböcker, datorer, material på CD-ROM, dik-

teringsprogram, talsyntes eller scanner.
Särskilda hjälpmedel får dock inte innebära barn elleratt

l befrias frånungdomar det de behöver utveckla. Hjälp-som
intemedlen ska sådana elever undviker läsa, skri-att atti vara

och lära. ska hjälpa tillDe det mödosamma sknfi—göraattå va
så meningsfulltspråkliga arbetet det mödan skaDeäratt värt.,
läsa,hjälpa eleven skriva och läraatt mer.

människorAlla olika. Det gäller naturligtvisär också
människor har läs- och skrivsvårigheter och det betydersom

individerolika har olika behov särskilda hjälpmedel.att av
barnet/den själv iDet samråd med lärare, specialpe-är unge

föräldrardagog och bäst vilka hjälpmedel justvetsomx som
i eller hon behöver.han

Prioriteringar måste alltid tillgångarna begrän-göras när är
inteOm tillåtersade. särskilda hjälpmedel för allaresurserna

måste de elever prioriteraselever, har behov.störstsom
Särskilda hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårig-

dock inteheter behöver alltid medföra kostnader.extra
tillMånga de självklara hjälpmedel" eleverav synes som

och/eller skriverläser långsamt eller osäkert har särskiltsom
intebehov kostsamma. Mycket handlarär påav om synen

kunskap och lärande och på språkets funktion ochom synen
språklig kompetens och handlar förskolans och skolansom
förmåga organisera verksamheten så varje barnsatt att egna
förmågor och förutsättningar till på så bratas ett sättvara

möjligt. Det viktigt uppdrag och skolledare, peda-är ettsom
och lärare kan behöva hjälp utveckla verksamhetenattgoger

så den enskilda barns och faktiskaatt mot ut-svarar ungas
veckling och behov. levandeEtt pedagogiskt samtal mellan

med olika yrkeskunskaper under professionell ledningvuxna
kan utveckla verksamheten.sättett attvara
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Åtgärdsprogram
för grundskolan, fannstidigare läroplanen Lgr 80,denI en

inskriven. Frånåtgärdsprogram och medbestämmelse om
grundskolefdrordningenjuli kap.1995 reglerar 5den l att

särskildaelev behöverskaåtgärdsprogram upprättas om en
stödåtgärder.

haft anledning rikta kritikgångerSkolverket har många att
åtgärdsprogram inte gjortsförskolhuvudmän attmot upp,

skrivsvårigheter. Detta understryksläs- ochelevers storatrots
genomgång verkets tillsyn-Handikappombudsmarmens avav

vid flera tillfällen påpekathar dessutomsärenden. Skolverket

fungerande former förinte hittatkommunerna utvär-ännuatt
Viuppföljning verksamheten. föreslår därfördering och av

gäller förförtydligas vad åt-läroplanen ansvaret attatt
utvärderas.ochgärdsprogram upprättas

åtgärdsprogram.inte medräcker In-det upprättaMen att
resultaten den verksamhetochinehållet somavprogrammen
Därför det också viktigtväsentliga.detplanerats ärär att en

utvärdering sker.
kommittén tagitåtgärdsprogramalla desåI gott somsom

dominerat. Vi villindividens brister understrykahardel attav
och undervisningspers-ska klassrums-åtgärdsprogrami ett

individperspektivet.lika starktpektivet vara som
språkutveckling, kunskapsutvecklingochbamsAlla ungas

utveckling bl.a. den verksamhet depersonliga bestämsoch av
givetvisgäller också deskola. barni förskola och Deterbjuds

blirolika slag. dem verk-får svårigheter Föroch avunga som
funktionviktig. åtgärdsprogramssynnerligensamheten Ett är

hjälpmedel för planera och utvecklaredskap och attatt vara
kringpedagogiska verksamheten denhela denåtgärda en-

åtgärdsprogrammet ska be-individen. betyderskilde Det att
ipedagogiska i alla och allaarbetethandla det ämnen grupper

deltarelevensom
skrivutveckling inte problem i sigochLångsam läs- är ett

sig skriva och läsa på olikabarn lärnormaltdet sättär att-
viktiga pedagogen och läraren kanolika takt.i Detoch är att

utvecklingen och analysera och utvärderaoch beskrivafölja
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effekterna olika undervisningsinsatser. Sett pedago-av mot
och lärarens arbetssituation i sin helhet, kan det bli svårt.gens

Meningen med åtgärdsprogrammen är detatt garantera en-
skilda bamets och samtidigträtt stöd för pedagogernaettvara
och lärarna barnet och denrunt det gällernär medmötetunge
skriñspråket i förskolan och skolan och i arbetet med byg-att

bra skriftspråklig miljö för den elev, behöverga en sär-som
skilda insatser.

Ett bra åtgärdsprogram for den fått läs- ochstorasom
skrivsvårigheter

både kortsiktigt och långsiktigt,är0
lyñer fram barnets/elevens starka sidor,o
beskriver hur läsandet och skrivandet kan utvecklas i allao
ämnen,
beskriver och analyserar den textmiljö barnet/eleven arbetaro
konkretiserar elevens behov de särskilda hjälpmedel i formo av

datorer, talböcker, inlästa böcker eleven behöverav osv. som
för vilja läsa och skrivaatt samtmer
har tydliga och utvärderingsbara mål.o

Det viktigt iär att kring ochprogrammetman resonerar -
formulerar

barnetdet med i verksamhetenär "tillsammans med allao om
de andra och
vilket stödarbete detutöver kan behövas.o gemensamma som

Skyddar reglerna barn och med läs- ochstoraunga
skrivsvårigheter

De lagstadgade nationella kraven på skolan vad gäller att ge
bam och i svårigheter särskilt stöd uttalade ochärunga enty-
diga. Det skolans allaär elever når de målattansvar som an-

i läroplanen och kursplanerna. Trots detta det alltså såärges
alltför många barn ochatt med läs- och skrivsvå-storaunga

- righeter inte får det pedagogiska stöd de har till.rätt

10-l 70935
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rektor harfastslårgrundskoleförordningen att§kap. l5
behovhartill eleverstödsärskiltbeslutfatta avsomatt om

skolpersonal"berördskaförordningen utar-Enligtsådant.

åtgärdsprogrammet.beta
åtgärdspro-förvi rektornsförstärkerförslagvåraI ansvar

lärareallasamtidigtvi attutarbetande, menarmengrammens
och barnsi arbetetviktigt delansvar attharpedagogeroch ett

vid pla-inflytandeökatbörvårdnadshavare ettoch gesungas
Vi fö-stödinsatserna.särskildadeutvärderingochnering av
iskrivningar läro-tydligaresynliggörsdettareslår att genom

Rektorsavsnittetunderplanen ansvar.
behövsverksamhetenpedagogiskadenutvecklingFör av

såDetstyrdokumenten. atti ärförstärkningar snarareänmer
skaverksamhetenförkrävsvad attkunskaperna somom

skolhuvud-öka hosbehövernationella kravendemotsvara
iHandikappombudsmannenocksåpåpekarDetta enmännen.

skolledarnasFramför allt1996.regeringentilldelrapport
iuppgifi dettaangelägenkompetensutveckling är sam-en

manhang.
nuvarandedenproblembärare,på eleverDen somsomsyn

medeleverformuleringar sär-iföruttrycklagtexten somger
dåligtsvårigheter,hareleverochbehovskilda svararsom

värde-läroplanensiuttrycktillkommerdenmot somsyn
Sverige för-överenskommelserinternationelladeiochgrund

bordeställetiperspektivetVifölja.sig attbundit att menar
också helaochstödochstimulans attbehovelever i avvara

kartläggas sär-ska närdelelevensituation ärden avensom
rela-arbetetpedagogiskadetplaneras. Det äråtgärderskilda

för-eventuelltochgranskasskabehovelevenstillterat som
utveckling.stimuleravilländras när man

utvecklingssamtalochsamtalPedagogiska
betonartagit delerfarenheter attdeochforskning avDen

social.kognitivsåvälspråkutveckling ärindividersalla som
betydel-avgörandeinteraktionsmöjligheter ärLäromilj öns av

ochutveckling. Pedagogernasindividensenskildadenförse
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viktigastelärarnas uppgifl därför skapaär goda dialogiskaatt
miljöer, dvs. verksamhet rika tillfällen tillen som ger me-
ningsfull interaktion jämnårigamed och vuxna.

pedagogiskaDe samtalen mellan i skolan och ut-vuxna
vecklingssamtalen tillsammans med vårdnadshavare och
barn/unga viktig plattformär för utveckla verksamhe-atten

där behovenDet förändradeärten. pedagogiska och speci-av
alpedagogiska insatser och särskilda hjälpmedel synliggörs,
planeras och utvärderas. En hjälp i samtalen kan konkretvara
dokumentation och medvetna observationsanteckningar. Att
kunna följa enskilda barns utveckling tydligt analyse-mot en

undervisningskontextrad angeläget kunskapsområdeär ett
för pedagoger och lärare i förskola och skola och för skolle-
dare.

Skolan oftast vilka bam ochvet i riskzonen.ärunga som
Rektor har uttalat för dessa barnett och fårattansvar unga
tillgång till Vi vill understryka inte iattresurser. resurser
första hand handlar timmar ktmskap,utanom snarare om
kompetens och och barn och i svårig-attengagemang unga
heter behöver ha tillgång till den erkänt bästa kompetensen i
förskola och skola.
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Förslag

och stöd.stimulansbehovolikaharolika ochIndivider är av
skrivsvårigheterochläs-fåroch storabarndeFör unga som

ochpedagogiskamångfald vägarskolanmåste öppna geen
dettaskriftspråksanvändning. Itillmöjlighetermaximala pe-

åtgärdsprogramsärskildautvecklingsarbete ärdagogiska en

möjlighet.
redanstyrdokumentandra ärochlagstiftningNuvarande

särskildahardenstöd förtillgällerdettydliga rättennär som
svå-ochbarnsunderstrykatydligare attbehov. För ungasatt
på-därmedochfrågorpedagogiskaskolarbeteti ärrigheter

änd-lagenbehöverpedagogiska insatsermedVerkningsbara

ras .

markerasyfteiändras1985:1100 attskollagenföreslårVi att
i skolansvårigheterinnebärfokusförskjutning att sessomen

problem.individuellainteochfrågorpedagogiska somsom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

SkollagenSkollagen
§21 kap.§2kap.1

/...//.../
skall hänsynutbildningen tasIskall hänsynutbildningen tasI

svårigheter.till elever ibe-särskildamedtill elever
hov.

4kap.1§1§4kap.

till ele-skallstödSärskilttill ele-skallstödSärskilt gesges
svårig-fårochisvårigheterhar somungaverar-somver

i arbetet.heterbetet.
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Grundskoleförordningen Grundskoleförordningen
5 kap. 15§ 5 kap. 15§

/.../ /.../
Särskilt stöd skall till elever Särskilt stöd skall till eleverges ges
med behov specialpedagogis- behov specialpedagogiskai in-av av

insatser.ka Sådant stöd skall i De specialpedagogiskasatser.
första hand inom den klass skall utgå fråninsatsernages en ana-
eller eleven tillhör. lys verksamheten helhetisingrupp som av

och elevens behov och syftaav
till utveckla verksamheten såatt

den den enskildaatt motsvarar
ele-vens behov. Stödet skall i
första hand inom den klassges
eller eleven tillhör.grupp som

Grundskoleförordningen Grundskoleförordningen
5 kap. 1 § 5 kap. §1

Beslut särskilt stöd enligt Beslut särskilt stödom om en-
detta kapitel fattas rektor, ligt detta kapitel fattasav av

inte följer 15 och rektor, inteannat följerannatom av om av
20 §§. Om elev behöver 15 och 20 §§. Om särskildaen
särskilda stödåtgärder, skall stödåtgärder behövs, skall

åtgärdsprogram utarbetas rektorett tillse åtgärdspro-att
berörd skolpersonal. Vid utarbetas samråd mediav gram

utarbetandet eleven och elevens vårdnads-programmetav
bör skolpersonalen samråda havare.
med eleven och elevens vård-
nadshavare.
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för grundskolan, har rektorLpo 94,läroplanen sär-Enligt ett
undervisningen så eleverutfommingenförskilt attavansvar

Allaoch hjälp de behöver.särskilda stöd dendetfår somsom
i behovför ochska samverka barni skolanarbetar att ungage

detVimiljö.och stimulans godsärskilt stöd attmenarenav
miljö.språkligt utvecklandeinnefattarockså en

i behovochpedagogiska med barnarbetetDet avunga
och lärare,inbegriper alla pedagogeroch hjälpsärskilt stöd

bar-pedagogiska verksamheteniinvolverade den runtärsom
net/den unge.

aktivt in-omfattaockså bördettaVi attatt ansvarmenar
planerings-i såvälelevens föräldrarochelevenvolvera som

arbetet med åtgärdsprogram.utvärderingsfasema av
och lä-vi på bam,delar dentidigareviSom sagt ungasyn

skolakom-ochtill uttryck i Barnomsorgkommerrande som
Förslagetlärande.läroplan,till Växaförslag imitténs ny

fråndärför dettaregeringskansliet. utgårViinomutreds nu
pedagogers/läraresrektors ochföreslårochförslag att ansvar

läroplanstextemasynliggörs imed åtgärdsprogramarbetetför

följande.enligt

Kunskaper2.1

Riktlinjer
94Lpo

i skolan skallarbetarAlla som
särskilt stöd ochbehövereleverhjälpa som0

lärandemiljö förtill godskolanförsamverka göraatt en0

9‘ l997:2lSOU
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LÄS-K:sBOSK:s Förslag förslag
Q Kunskaper 2.2 Språk och kunskaper

Alla arbetar i skolan skallsom

samverka för/ samverka för god miljö föro en
till /en miljögod för utveck- utveckling, lek, lärande och
ling, lek, och lärande och språkande därvid speci-samt

därvid specielltsamt elltupp- uppmärksamma och stödja
märksamma och stödja bam barn och behovi sär-unga av
och / skiltunga stöd samt
gg behov särskilt stödav

utgå från varje enskild
//utgå från varje enskild individsIindivids behov, förutsättning-
behov, förutsättningar, erfaren-erfarenheter och tänkandear, heter, språk och tänkande//,

Lpo 94
Läraren skall

utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfaren-
heter och tänkande,
stärka elevens vilja lära och elevens tillit tillatt den egna
förmågan,

för elevens fönnåga älvutrymme skapa och användaattge
olika uttrycksmedel,
stimulera, handledaoch särskilt stöd till elever harge som
svårigheter,
samverka med andra lärare i arbetet för nå utbildningsmå-att
len och

organisera och genomföra arbetet så elevenatt
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimule--

använda och utveckla hela sin förmåga,attras
upplever kunskap meningsfullatt är och den kun-att egna-
skapsutvecklingen går ñamåt,
får i sinstöd språk- och kommunikationsutveckling,-
successivt får fler och självständigastörre uppgifter och ett-
ökat eget ansvar,
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möjligheter till ämnesfördjupning, överblickfår och sam--
möjlighetermanhang och fir arbeta ämnesövergripan-att

de.

LÄS-Kzsförslag förslagBOSK:s

lärareskall Pedagoger och skallPedagogen

arbeta /-medverka / samarbeta för utvecklasam/ att00
såverksamheten barn ochatt

aa-i-n-gemålen-oeh-osganisen/ unga,
genomföra arbetet så att/och

bam och/eleven unga,
efter sina förut-utvecklassina förut-efterutvecklas --

sättningar samtidigt sti-ochsamtidigt sti-ochsättningar
ochmuleras användaatt ut-använda ochmuleras ut-att

sinveckla hela förmåga,sin förmåga,veckla hela
ktmskapupplever ärattkunskap me-upplever äratt me- --

ningsfull och denattdenningsfull och egnaatt egna
kunskapsutvecklingen gårgårkunskapsutvecklingen
framåt,framåt,

språk ochstöd i sinfår sin språk ochfår stöd i- -
kommunikations-utveckling, kommunikations-utveckling,
successivt får fler och successivt får fler ochstörre större- -

uppgifter ochsjälvständiga uppgiftersjälvständiga och
ökat ökategetett ett egetansvar, ansvar,
möjligheter till /får får möjligheter till fördjup-ämnes- -

överblick/fördjupning, och ning, överblick och sam-
sammanhang och arbeta och arbetamanhangatt äm-att
ämnesövergripande, nesövergripande,

avkoppling,möjlighet tillfår får möjlighet till avkoppling,- -
vila,lek och vila,lek och

för ochbam för barns ochutrymme utrymmege ge
själv skapaförmåga förmåga älv skapaatt attungas ungas

olika uttrycks-användaoch olikaoch använda uttrycks-
medel, medel,

handleda ochstimulera, stimulera, handleda ochge ge
till de bam ochsärskilt stöd särskilt stöd till de barn och
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svårigheter,har har eller får svårig-somunga unga som
heter samt

00h Viljastärka barns att stärka barns och viljaungas att0 0 ungas
tillit till denOch Qgälära lära och deras tillit till deneg- eg-

förmågan fönnåganna na

2.7 Bedömning och betyg
Lpo 94

i vad mån enskildauttrycker den eleven har uppnått deBetyget
i kursplanen för respektiveuttrycks Sommål stöd förämne.som
finns ämnesspeciñka kriterier for olikabetygssättningen kvali-

betygskriterier i anslutning till respektiveDessatetssteg. anges
kursplan.

Riktlinjer

LÄS-Kzs förslagförslagBOSK:s

skall: Pedagoger och lärare skallPedagogen

utvecklingssamtal utvecklingssamtal0 genomgenom0
kimskaps- främja elevernasfrämja elevernas kunskaps-

och sociala utveck- mässiga, språkligamässiga, och sociala

utveckling,ling,
kursplanernas krav utifrånutifrån kursplanemas krav0o

varjeutvärdera elevs allsidigtallsidigt utvärdera varje elevs

kunskapsutveckling, muntligt språk och kunskapsutveckling,
skxifili redovisa detta muntligt skriftligt,och redovi-och

och hemmen detta för elevenför eleven och hem-samt sa
informerainformera rektorn, rektorn,samtmen

utgångspunkt i töräldrar-med med utgångspunkt i vård-oo
fortlöpande in-önskemål nadshavarnas önskemål fort-nas

elever och hem informeraformera löpande bam,om unga
och utveck-studieresultat, och hem verksamheten,om

och vid betygs-lingsbehov studieresultat och utveck-

utnyttja all till-sättningen lingsbehov vid betygs-samt
gänglig information ele- sättningen utnyttja till-allom

och förmåga ikunskaper gänglig information bar-vens om
till kraven i kurs-förhållande nets/den kunskaper ochunges
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planen och allsidiggöra förmåga i förhållande till kra-en
bedömning dessa kunska- i kursplanen ochav göraven en

allsidig bedömning dessaper. av
kunskaper och

utvärdera verksamhetens effekt0
uppgjorda åtgärdsprogrammot

och barnets/den språk-anges
och kunskapsutveckling.

2.8 Rektors ansvar
Lpo 94

pedagogiskSom ledare och chef för lärarna och övrig ipersonal
skolan har rektorn det övergripande för verksamhe-ansvaret att

helhet inriktas på nå de nationella målen.ten Rektornattsom
för lokal arbetsplan föratt upprättas skolanssamt attansvarar en

följsresultat och iutvärderas förhållande till de nationellaupp
tillmålen och målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen.

Rektorn har för skolans resultat och har därvid, inomansvaret
givna särskilt för: /.../ettramar, ansvar

2.8 Rektors ansvar

LÄS-K:sförslagBOSK:s förslag

pedagogiskSom ledare och chef Som pedagogisk ledare och chef
för/ / för skolan har rektorn det över-
skolan har rektorn det övergri- gripande för verk-ansvaret att
pande för verksam- samheten helhetansvaret att inriktas påsom

helhet inriktasheten på nå de nationella målen.att Rek-attsom
nationellanå de målen. Rektorn för lokaltorn attansvarar en

för lokal arbets- arbetsplanatt förupprättasansvarar en samt att
plan för sko- skolansupprättas resultat följssamt att ochupp
lans resultat följs och utvärderas i förhållandeutvär- till deupp
deras i förhållande till de natio- nationella målen och till målen i

målennella och till målen i skol-planen och den lokala
skolplanen och den lokala arbets- arbetsplanen. Rektorn har ansva-
planen. Rektorn har för för skolans resultatansvaret ochret har
skolans resultat och har därvid, därvid, inom givna ettramar,

givnainom särskiltettramar,
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/.../ särskilt för: /.../för: ansvaransvar

språkandeAtt aktivtett munt-
ligt och skriftligt får utrymme

ämnen/i skolansalla helai
verksamhet.

och samrådaAtt samtala med
skolan och hemmet detom
uppstår problem svårig-och
heter for eleven i skolan.

Anpassningen resursför-av
delningen och stödåtgärdema
till den värdering elevernasav
utveckling lärare gör.som

verksamhe-Utformningen av
så be-barn och iattten unga

stimulans ochhov särskildav
får hjälp de behöver.stöd den

samarbetetUtvecklingen av
pedagoger ochmellan lärare,

elevvårdspersonal.
handlings-individuellAtt en-behov särskiltmedAtt barn av- åtgärdspro-plan formi ettavhand-individuellstöd får en för de barnutarbetasgramilingsplan upprättas sam-som får behovoch avunga somocharbete med hemmet utom- stimulans och stöd.särskild

och behand-stående stöd-
stödlingsinstanser. Lagen om

till vissa funk-och service
tionshindrade LSS eflekterna specialpeda-Att av

gogiska analyseras,insatser
och utvecklas. /.../utvärderas
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Förslagsområde III

utvärderingochUtveckling

CentrumbildningarpedagogiskaRegionala

Även specialpedagogiska kantill godatillgångmed resurser
skola ellerenskildkommun,svårt för ettdet ar-enenvara

kan behövasall den kompetens,byggabetslag att somupp
läs- och skriv-skolansförskolans ochgällerdet göraattnär

ochför alla barnbraverksamhetpedagogiska unga.
sigriktar tillfrivilligorganisationervidVerksamheten som

skrivsvårigheter har visatochläs-fåttmänniskor storasom
Likaså har Skol-människor.för mångabetydelsesig ha stor

visatläspedagogiskautvärdering attcentrum cent-verkets av
Skolverketskontaktpunkt.viktigrumbildningar kan utgöra en

hittilldagscentmmbildningamaocksåvisarutvärdering att
diagnos och deindividuellinriktningstark atthafi moten

utveckla verksam-sikteller påkontakt medfåsvårthafi att
i skolan.heten

skildaCentrumbildningarpedagogiskaregionalaMen av
inomkunskaperfördjupadespeciella ochutvecklaslag kan

för förskolansstödpå detochområden utgörasättet ettskilda
verksamhet.pedagogiskaskolansoch

konfronterasbehövakandetutvecklaFör att egna man
med debåde sådanaerfarenheter, stämmerandrasmed som

uppgift för peda-avviker. viktigEnsådana ettoch somegna
därmötesplatserskapautvecklingscentmmgogiskt är att pe-

verksamhetsområden får möj-olikafrånoch läraredagoger
sigockså tänkakanerfarenheter. Manutbyta attlighet att
arbeteterfarenhetermöjlighet utbytahär fårskolledare att av

i verksamheten.skriftspråklighetmed

95 95:344DnrSkolverket 1995
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Erfarenheter och kunskaper hur kan följa ochav om man
stödja barns och språkutveckling kan på olika sättungas
samlas där. kanDet också gälla kunskaper sådana särskil-om
da hjälpmedel visat sig värdefulla för barn och medsom unga

läs- och skrivsvårigheter och erfarenheterstora hur kom-av
och skolenheter använder de nationellamuner ettproven som
utveckla den pedagogiska verksamheten.sätt att

Regionala pedagogiska kan alltså fylla viktigcentrum en
uppgift mötesplats för pedagoger och lärare och för kun-som

kringskapsarbete hur arbete med skrift kan bli utvecklan-en
del lekende och lärandet i förskola och skola. I samverkanav

med högskolornas och universitetens institutioner kan enskil-
da pedagoger, arbetslag och hela förskolor där få hjälp som

utvecklingsmöjligheter i det inre arbetet i förskola ochger
skola.

Kontroll eller delaktighet

Skolverkets nationella läs- och skrivprov har till uppgift att
synliggöra undervisningskvaliteter och elevers förmåga mer

brister. Det finns tecken på kanän att utgöra ut-proven en
vecklande kraft i skolans verksamhet. dockDet oklart hurär

utnyttjas i olika skolor. Därför kartläggningärproven en av
de nationella pedagogiska utvecklingskrafi för detprovens
språkutvecklande arbetet i skolan viktig.

Resonemang statliga utbildningsinspektörer har ocksåom
i kommittén.förts För sådana statliga utbildningsinspektörer
utvecklingsplanen talar kan det pedagogiskaom arbe-som

barnsmed och språkutveckling detet områ-ettungas vara av
fokuserasden bakgrund resultaten nationellamotsom av av

läs- och skrivprov.
viktigtDet sådana inspektörersär verksamhet inriktasatt

på stödja och följa utveckling. Där pedagoger ochatt lärare
ideltar utvecklingsarbeten eller i forskningsprojekt där de får

möjlighet reflektera ioch dialog och där derasatt verk--

9‘ Regeringens skrivelse 1996/97:12
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lärarutbildares ellerblir föremål förallvarpåsamhet t.ex.
uppfattning oftastutvecklas enligt vårdärintresseforskares -

verksamheten.
enskilda skolorrektorsområden ochMånga kommuner,

skrivutveckling. Skol-ochläs-just arbete medprioriterar nu
ocksåskrivning visarBra läsning ochprojektverkets att

hand tillsam-i sitt arbetelärareenskildamånga eget egen
framkomligautvecklatelevernamed vägar.mans

olika arbeten lärarnadeförenarnyckelbegreppTre som
framgångsrikt språkutveck-pekasredanbeskriver kan ut:nu

från lärarensmångfald och strukturpräglasarbetelande av
ochlust läsaelevernasförmår väckadesida och attattav

skriva.
in-projekt med dennaockså antalstödjerSkolverket ett

fångasverksamhetersådanaangelägetriktning. Det är att
enskildagäller bådesynliggörs; detochutvärderas pe-upp,

skolors arbete.arbetslags ellerenskildaoch lärares,dagogers
skolfonnerna,mellanÖvergångarnasamlatEtt grepp om

vik-gymnasieskolan,ochgrundskolanmellan äralltframför
förvaltningarna förochbland lärarnaförståelseökadtigt. En

ochför alla barnalla har gemensamtettatt unga ge-ansvar
exempelvisframkanskolsystemethela växa genomnom

försöksverksanrheterellerprojektskolformsövergripande
utvecklingscentrurn.till regionalakopplingarmed
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Förslag

Vi föreslår

regeringen preciserar Skolverkets tillsynsuppdragatt för0
förskola/skola så för läs- och skrivutvecklingatt ansvaret
särskilt lyfis fram. Särskild prioritering ska vad gäl-göras
ler uppföljning och utvärdering det långsiktiga pedago-av
giska arbetet med barns och läs- och skrivutvecklingungas

angelägenhet för hela skolan,som en

regeringen uppdrar Skolverketatt utvärdera på vilketatt0
de nationellasätt används och hur/om de utgörproven en

utvecklande krafl i verksamhetema. Det angelägetär att
effekterna för verksamheten studeras både ettur grupp-

individperspektivoch och påett sätt detett görur som
möjligt förstå vilken betydelse klass,att kön eller etnicitet
har.

Vi föreslår även

Skolverket i uppdrag speciellt stödja,att dokument-atto ges
och utvärdera sådana lokala utvecklingsarbetenera som

syftar till utveckla kommunernas och deatt enskilda för-
skolornas och skolornas långsiktiga utvärdering inom läs-

skrivområdet.och I utvärderingen bör fokus riktas mot
klassrumsarbete och aktivt språkande, muntligt och skriñ-
ligt, i alla ämnen.

Skolverkets projektet läsningBra skrivningoch är sats-en
ning i riktningen.den Erfarenheter från detta projekt bör

till och vidareutvecklas.tas vara

regeringen uppdrar Skolverketatt utarbeta stöd-att etto
material för förskolans och skolans utvecklingsarbete vad
gäller åtgärdsprogram samt
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Skolverket i uppdragatt utarbeta informationatt deo ges om
regler och rättigheter barn och får läs- ochsom unga som
skrivsvårigheter har.
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Förslagsområde IV

Forskning

de årensI mediedebatt i frågor harsenaste med läs- ochsom
skrivsvårigheter har det iblandgöraatt forsk-sett ut som om
ningsframstegen inom området varit "stora och landvinnan-
de är orsakernaatt överens och "ledandeattman nu om-
forskning visar tidiga insatser praktiskt alltidatt taget ger go-
da resultat liksom "forskningen under 1980- ochatt 90-talen
i ökande utsträckning skett tvärvetenskapligt".

Läs- och skrivkommitténs uppfattning de år-är att senaste
tiondenas forskning hjälper till viss del förstå varförattoss en

individerdel får problem. Men det saknas forskning som
hjälper fullt förstå frågorna hur läs- och skrivs-att utoss om
vårigheter kan förebyggas och åtgärdas. Forskning visarsom
bestående effekter såväl förebyggande åtgärdandeav som pe-
dagogiska insatser saknas helt.

hittillsrad frågor,En forskningen inte ställt, behöversom
belysas för ska redskap förstå och huratt att om man
med pedagogiska insatser i förskola och skola kan förebygga
och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Nya frågor behöver
formuleras och besvaras fleramed metoder de hittillsän som
använts.

Huvuddelen den forskning bedrivits männi-av som om
skors läs- skrivförmågaoch och läs- och skrivsvårigheter har
hafi utpräglat kvantitativ, experimentell eller medicinsken
inriktning.

förekommerDet endast ringa forskning vad faktisktom som
händer i undervisningen i skolan och mycket begränsaden
analys hur framgångar och misslyckanden produceras iav
den direkta undervisningen. Skolans inre värld i mångaär avse-
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låda har allehanda åsikterenden människorsvart om,en som
97faktiska verksamheten dåliga.där de kunskaperna ärommen

följerKvalitativ forskning lång tid och dokumen-undersom
tidig ålderoch skrivutveckling frånläs- ochbarnsterar ungas

tydligt beskriven,bakgrund analyserad ochoch mot av en
initie-undervisningskontext saknas och behöverreflekterad

studiertvärvetenskapligaPå det medsätt är omsammaras.
kopplingar till ochskrivsvårigheter med barnsochläs- ungas
etnicitet funktionshinder ikön/klass/ ochfritid/kultur samt

material kan utnyttjas for ytterligareoch IALS:sövrigt. IEA:s
beträffar lärarinsatser/undervisning/social bak-studier vad

individuellaoch egenskaper.grund
viktigt experimentella forskningen komp-denDet är att

fåttkvalitativa studier barn och el-medletteras av unga som
studieroch skrivsvårigheter. Sådana kanriskerar få läs-ler att

och sociala sammanhangbilder de kulturella män-somavge
sig i interagerar med eller kanbefinner och Deniskor mot.

organisera språk- och lä-olikaockså bilder vad sätt attavge
individer undersökabetyder enskilda ochförroprocessema

erfarenhetersjälvkänsla samspelar med desjälvbild ochhur
i för-i skriftspråkliga verksamhetendenochbarn görunga

visa hur barns ochskola. kan dessutomoch Deskola ungas
socialisation tid.skriftspråkliga utvecklas över

utformasärskilt intresse studier hur kanAv är av man en
medier ochpedagogik inriktad på rikt bruk texterett avav

medi-inslag barns ocholika slag, med ett stort ungas egenav
bakgrund deraseproduktion och textskapande och mot av

ii särskilt fokus på elevermediasocialisation och medstort
studierskrivsvårigheter. gällerläs- och Detsammastora av

lång tid därarbete på alla stadier ochämnesövergripande över
läsande, skrivande,textskapande framför allttextarbete och -

inslag ireflexion starka och där eleversamtal och utgör—
särskilt fokuseras.svårigheter

funnits i pedagogisk verksamhet sedanSexåringar har mer
till förskolahar halt lagstadgad allmänhundra år. De rättän

97 bilaga 3Se
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traditionellt muntligsysslat medFörskolan harsedan 1975.
skriftlig. Förutsättningarna förintekommunikation medmen

skriftspråk har förändratsbarnspedagogiska arbetet meddet
det ökade samarbetetflexibla skolstarten ochdengenom

på lärande sprakandeochförskola och skola. Denmellan syn
pedagogikforskningspråk- ochinom modernframväxersom

möjligheter för verksam-utvecklingspedagogiskaöppnar nya
skolbarnsomsorg.skola ochi förskola, Inter-bammedheten

följer visar tidigtstudier, ochintressantafinnsnationellt som
skññspråksutveckling utgår frånmedarbetepedagogiskt som

håll bedrivs intressantPå någratradition skolans.änarmanen
Sådanpedagogiska verk-sådanamedverksamhet ansatser.

dokumentation ochsynliggörasbehöversamhet ut-genom
värdering.

pedagogisk verksamhet förförorganisatoriskaDe ramama
till samlatförslagförskoleåldrar förändras. Etttidigareibarn

verksamheten förpedagogiskadenför helamåldokument
inteVi6-l6-år har presenterats.ungdom ännuochbarn vet

sexåringamas medblir vad gällerkonsekvenserna mötevilka
traditio-pedagogiskaskolansförskolans ochskriñspråket när

och risker imöjligheterfinns både mötet.Detmöts.ner

198 1997:21SOU



Kapitel308 5 SOU 1997:108

Förslag

idel förskolebarn Sverige står på tillEn tröskeln "ny verk-en
därför viktigtsamhet. Det riksomfattandeär göratt man en

kartläggning hur läs- och skrivverksamheten i sexårsverk-av
i dag församheten kunna studera eventuella för-deut attser

följdändringar blir den allt relationen tillnärmaresom en av
skolan.

Estetisk verksamhet, medieteknik kulturelloch ochny
språklig krañkällormångfald Verksamheterär ösaatt somur.

olika funnitpå redan utvecklingsbara behöver do-sätt vägar
vetenskapligt och för på siktkumenteras utvärderas att ge

stöd lärar- och pedagogutbildningama och lärarnas och pe-
kompetensutveckling.dagogemas

skriñspråklig-Forskning studerar sambandet mellansom
uppväxtmiljö, ärñlighet, etnicitetoch kön och ocksåhet är

studierliksom tydliggör den mångfald fakto-angelägen som
försvåra skriñspråkligkan utveckling alltnär tersomrer,

sig gynnsamt.

föreslårVi

forskningsinsatser initieras för och följakartläggaatt atto
innehåll arbetssätt sexårsverksamhetenoch speciellt medi
inriktning på barn i sinhur behov särskilt stöd i skrift-av
språksutveckling och sitt peda-lärande uppmärksammas
gogiskt,

forskningsinsatser initieras riktasoch longitudi-att moto
nella studier läs- och skrivsvå-skrivutveckling/Iäs- ochav
righeter olika perspektiv, såväl kvantitativ kva-ur av som
litativ karaktär och inom rad områden med särskilt fo-en

på sambandet mellankus verksamheten i förskola och
skola och betydelsen kön, klass och etnicitet,av

forskningsbaserad projektverksamhet initieras föratt atto
synliggöra verksamheter i förskola och skola, görsom

och starka kommunikativtbarn avseende. börDetiunga
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långsiktigt inriktat arbete med bam ochframför allt gälla
ioch det bör gälla det dagliga arbetet förskolaungdomar

riskerarha särskilt fokus barnskola och deoch attsom
skrivsvårigheter.får läs- ochfå eller

områden särskilt intresse studera hurdetdessaInom är attav
skri-medier används, hur läsande,produceras ochochtexter

bli inslag i verksam-och reflexion kan starkasamtalvande,
olika i bruk.språkliga uttrycksformer kanoch hurheten tas
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Förslagsornråde V

kompetensutvecklingochUtbildning

individs läran-heladelarskrivutvecklingenoch ärLäs- av en
utveckling.ochde

ochuppnå god läs-sig alla kantänkarimligtDet attär att
skriva ochochmöjligheter läsaskrivförrnåga de attgesom

pedago-förutsättning denoch mycket. Enofia ärsamtala att
åtgärdervidtarochtidigt uppmärksammaromgivningengiska

och skri-sitt läsandeigång medinte alls kommerbarnettom
anledningskrivutvecklingen någonochläs-ellervande avom

stannar upp.
medlärareför och 4-9Grundskollärarutbildningama 1-7

på de flestainnehåller i dagämneskombinationsvenska som
skrivutveckling ochochspråkutveckling, läs-håll mer om

ungdomspedago-vad barn- ochskrivsvårigheteroch änläs-
kombinatio-lärarutbildningar medutbildningarna ochgiska

svenskainnehållerinte gör.somner
förståkunna ochmåste inte barapedagoger/lärareAlla

bemärkelsei vidutvecklingochbarns utanmycket ungasom
skriñspråkligför godförutsättningarnamycketäven enom

förskolaiverksamhetenför helainomutveckling ramarna
erfarenheterolikaolika. harDeochskola. Barn äroch unga

ellerkulturellkanOlikhetemaskolan.tillsigmed vara av
oli-funktionshinderharochdel barnEnetnisk natur. avunga

därför goda kun-och lärare behöverAlla pedagogerslag.ka
verksam-inbyggda i denfinnashinder kandeskaper somom

och skola.i förskolaoch ungdomaralla barn möterhet som
skrivsvå-ochskrivutveckling och läs-läs- ochKunskaper om

metodiska,idiskuteras inte bara deochutvecklasskarigheter
utbildningarnaipedagogiska kursernaochdidaktiska utan
discipliner.i allaämnesteoretiska kursernaockså i de

lärarutbildningamariktatslänge närkritik harStark mot
behandlas.skrivsvårigheterochfrågor läs-hurgällerdet om

för-liksomföräldrarenskilda elever ochallt detFramför är
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l
äldra- Åoch handikapporganisationer uttalat sig. Brister isom
utbildningarna har också påtalats Handikappombudsman-av

HO.nen,
sin till regeringenI 94/95 skriverrapport HO spärmvid-att

den mellan de olika utbildningsinstanserna ochär stor att
utbildningen dyslexi oftast integrerad i den obligato-ärom
riska utbildningen behandlar svenska, läsning skriv-ochsom
ning, ioch behandlar barn inlärnings-moment medsom
problem i allmänhet". finnsDet risk, påpekar HO och and-en

frågor har läs-med och skrivsvårigheteratt göraattra, som
faller utanför integreradede kurserna eller försummas.

skrivkommitténLäs- och har också i flera medmöten re-
för lärar- och pedagogutbildningama liksompresentanter med

lärarstuderande förstått utbildningarna otydliga ochatt är
outvecklade det gäller frågor läs-när och skrivutvecklingom

läs- och skrivsvårigheter.och
Eftersom läs- och skrivsvårigheter inte uppstår i vakuum

i det samhälle och de undervisningskontexterutan där barn
och befinner sig, det enligt kommitténs uppfattningunga vore
olyckligt enbart bryta och kurser iatt ut "läs- ochseparatage
skrivsvårigheter". För bättre rustade förebyggaatt attvara
svårigheter och barn ochmöta redan fått problemunga som
med läsa och skriva, krävs pedagoger och lärareatt förstå-av
else för de komplicerade och varierade orsakssamband bi-av
ologisk, social och pedagogisk kan föreligga. Detnatur som

framförkrävs allt didaktiskagoda och pedagogiska ktmska-
hur hela verksamheten barnet eller den skanmtper om unge

utformas för goda möjligheter föratt språkutveckling.ge
förståelseDenna kan svårligen utvecklas hos pedagoger och

lärare den frigörs från hela den pedagogiska verksamhetom
i förskolan ioch skolansäger alla Fråganänmen. ärsom rum

alltför komplicerad och alltför viktig för "klaras avatt en
gång för alla i viss isolerad kurs i utbildningen. Därför fö-en
reslår vi i stället tydligare styrning läs- och skrivut-moten
veckling och läs- och skrivsvårigheter i gällande högskole-nu
förordning för alla barn- och ungdomspedagogiska utbild-
ningar liksom för alla grund- och gymnasielärarutbildningar.
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parlamentariskt kommitté med uppdragEn attsammansatt
lärarutbildningen har tillsatts.till förnyelseförslaglämna av

Lärarutbildningskommittén våratillställaVi att syn-avser
pedagogutbildningama.ochpå lärar-punkter

utmaningarNya

pedagogyrkena detutmaningarna i lärar- ochökade görDe
förlängningsikt diskutera generellpånödvändigt att aven

läsutvecklingsperspektivutbildningstiden. I vetett genom
sambandfinnsIBA-undersökningens resultat detbl.a. ettatt

under-lärarutbildningens längd och resultatenjustmellan av
nödvändigtperspektiv detDettavisningsinsatsema. gör att

kategorier lärare ochutbildning för allalika långdiskutera

pedagoger.
skrivpedagogiskaförskolans läs- ochföljdSom nyaaven

barn- ochsärskilt deangelägetdetuppgifter överattär se
utbildningutbildningarna.ungdomspedagogiska Mer om

barns läs-vid mening ochspråkutveckling itidigabarns om
utbild-föras in i dessaskrivutveckling behöver redanoch nu
gällan-tillägg iförändringar ochföreslår därförViningar. nu

utbildningar.examensordning för dessade

lärarutbildningochpedagog-En ny

pedagogutbildning vitänkerochframtida lärar-I oss enen
förskola,arbetar igrundutbildning för allasammanhållen som
varieradUtbildningen hargymnasieskola.ochgrundskola

barnsvalmöjligheter börrikaochpåbyggbarhet varavarav en
perspektiv.språkutveckling i didaktisktoch ettungas

kärn-lärartenniner kring yrketsdet finnsVi tänker attoss
utveckling.språkande ochexempelvis lek, lärande,frågor;

pedagogutbildningarsamtliga lärar- ochiLärarterminerna
skrivutveckling läs- ochi läs- ochockså kurserinnehåller

vill-utbildninglärarkategorier fårAllaskrivsvårigheter. om
ochskribenterblir läsare ochbarn ochallaför hurkoren unga
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hur bygget pedagogisk verksamhet från tidiga år tillom av en
blir allas angelägenhet.sena

Ämnesterminer med valmöjligheter inom såväl traditio-
universitetsärrmennella skol- och i traditio-ämnensom som

nellt inte betraktas förskolans och skolans, exempelvissom
barn- ungdomslitteratur,och dans, drama, etik, etnologi, filo-
sofi, humanekologi, kommunikation/medier, migration, mil-

psykologi,jökunskap, sociologi och specialpedagogik.
utbildningamasgällerNär det utläggning i tid har vi reso-

ibåde delad utbildningstid ochtermernerat av en mer sam-
utbildning.manhållen

grundläggande och för alla lärarkategorierDen gemen-
utbildningendelen behöver inte nödvändigtvis lig-avsamma

tidigt i utbildningen. Snarare finns det fördelar med denattga
ellerligger kontinuerligt utlagdär hela utbild-senare genom

ningen.

Praktiken

utbildningen flyttasDelar på fältet och examensarbetetutav
klassrums/aktionsforskandeblir karaktär under handled-av

ning forskarutbildade högskollärare. Praktikskolans hand-av
utvidgatledare utbildningsansvar samtidigt hög-ettges som

skolläramas roll handledare för dokumentations- ochsom
kringanalysarbetet praktiken utvecklas.

utbildningensUnder praktikanknutna delar arbete iär ar-
betslag och samverkan med lärare och pedagoger olikamed
yrkesinriktningar väsentlig del, liksom studier deen av
"riskfaktorer" kan finnas i förskola och skola för barnsom

ioch behov särskilt stöd.unga av
Dokumenterade erfarenheter läs- och skrivpedagogiskav

verksamhet god behållning tid för bamöver harsom ger som
fått skrivsvårigheterläs- och saknas. Detta gäller också do-
kumenterade erfarenheter beskriver stark läs- ochsom en
skrivpedagogik skapar lust till mycket, intensivt ochsom
kontinuerligt läsande och skrivande.
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diskutera skol- ochLärarstuderande behöver ut-egna
ochlitteraturarbeteutvecklandebildningserfarenheter av

perspektiv. behöverkunskapsutvecklande Deiskrivande
och skrivan-läsandepositiva erfarenheterochfåäven avnya

själva erfara skri-utbildning fåunder sindärförmåsteochde
och möda.läsandets lustochvandets

erfa-läsning erfarenhet ochexemplifieraFör att gesom
i allamöjligheterskrivpedagogiskaochlitteratur-renhet av

utsträck-utbildningarna iiinnehållet störreännubörämnen,
i olika ochmycket skrivandetillkopplasning än genrernu

litteratur.olika slagsläsningtill av

utvecklingföljaAtt

skola.i förskola och Detvardagen ärberättalättDet attär om
idetochstrukturer görgöra syntesersvårare att manavse

ska upptäckaförofta behövsvilketverksamheten, att man
utveckling. detta krävsoch Förförändringtillmöjligheter

skrivande ochreflekteratobservationer,tilltillfällenrejäla
hand-medstuderande ochkolleger,medsamtalpedagogiska

ledare.
studenterna bördärförgundutbildningar gäller attallaFör

följa barn/en elevutbildningenhelaunder ettmöjlighetha att
tillkopplatspråkutveckling och läroprocesserpåfokusmed

tillsammansstuderandegruppOmundervisningskontext. en
klass ochellerbarngruppheterogenoch observerarföljer en

elev fårbarn/envarderaoch dokumenterar ettfokuserardär
utvecklaskring ochhur barnmöjligheterde att ungaresonera

lärandestra-barns/ungastakt och hurolikaiocholikapå sätt
sig åt.skiljertegier

lärare läraochblivande pedagogerbehöveralltFramför
sig barns ochtingsaker ochhurdokumentera tersig att ur

till vad dedetdet och relaterabedömaperspektiv, vetungas
hjälperockså lära sig hurbehöverutveckling. De manom

utveckling.och sinlärandesittochbarn egetatt egenseunga
utvecklingen frånbeskrivahandförstainte iviktigtDet attär
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de perspektiv så det går utifrån barnetsutan gottvuxnas eget
beskriva och förstå den.sätt att
finns exempelDet visar hur pedagoger konkret kansom

följa, dokumentera och analysera verksamhet och enskiltett
enskildbarns/ elevs utveckling exempelvis föraatten genom

dagböcker och samla det barnen/elevema producerar och ha
det utgångspunkt för det fortsatta arbetet.som

Vi tänker lärarutbildare från högskolan följerattoss en ett
antal studenter utbildningen tillsammans med de lära-genom

på fältet för barngruppen/klassen. inne-Detre som ansvarar
bär också handledama på fältet måste bli delaktigaatt imer
det studenterna i utbildningen. Dialogenmöter mellansom
studenter, högskollärare och lärare/lärarlag på fältet viktig.är
Högskollärarens uppgifi i dialogenden problematiseraär att
och analysera arbetet med barn, ungdomar och undervisning
liksom handleda studenterna i dokumentation ochatt utvärde-
ring verksamheten.av

med elever svårigheterMöten i

Praktiken i alla pedagogiska utbildningar måste innehålla
med elever i svårigheter och med pedagoger,möten lärare,

speciallärare/specialpedagoger i arbetslag arbetar medsom
barn/elever har eller riskerar få läs- och skrivsvårig-attsom

blivandeheter. De lärarna och pedagogerna måste få möjlig-
utvecklahet observationsförmåga och analysfönnågaatt -

både på undervisnings- och individnivå beskri-attgenom-
va/dokumentera, analysera och reflektera kring undervis-en
ning/verksamhet förebygger läs- och skrivsvårighetersom

svårigheteneller fungerar stödjande för elever i
seminarier därI studenterna diskuterar sin dokumentation

verksamhet/undervisning och enskilda barns/ungas ut-av
veckling ska särskilda observationer riktade läs- ochmot
skrivsvårigheter stort utrymme.ges

arbetetFör med de mindre barnen i förskolan eller i sko-
tidigastelans åldersgrupper kan det handla följat.ex. attom

barns arbete på skriftspråklighetväg och pedago-mot
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skapa skriñspråkligt utveck-arbete medgens/lärarens att en
möjlighetbehöver fåkring Studenternamiljö barnen.lande

hur pedagogerna barnenoch dokumenteraiaktta runtatt
nyfikenhet skrif-vidare på barnens påoch byggerfångar upp

blir iskrivande delar verksamhe-läsande ochpå hurochten
rutiner.tens

haft itradition vi skolan framför alltdenViktigt attär att
svårigheteroch dess breddasenskilda barnetdetfokusera nu

hela situation.barnets gällerDetsynfáltetså öppnas motatt
förstå barnet verksamhe-hurallt ochframför möteratt se

verksamheten bamet. Inteten/undervisningen och hur möter
pedagogerna och lärarnablivandedet för degällerminst att

möjligheter vadtillverksamhetenförstå hur tar vara gruppens
erfarenhetsutbyte och upplevelserkommunikation,gäller
förutsättningar behov ochochvarje barnssamtidigt mötssom

hanteras.

kompetensutvecklingLärarutbildarnas

kompetensutveckling måste utgå ñånLärarutbildarnas grun-
i förskola skola skaochoch pedagogeralla läraredidén att

forskningsanknytning medstarkarealla bam. Enmedarbeta
och andra språkligaskrivandeinriktning därdidaktisk ut-

blir eñersträ-lärandet centralt bördelartrycksformer som av

vas.
i olika forsknings-deltarutbildamaskekanDet attgenom

läs- och skrivutveck-inriktningmedprojekt mot
ämnesinrik-tvärvetenskapliga ochling/svårigheter både mer

utvecklingsprojekt ikopplade tillkanProjektentade. vara
bli mötesplatser där forsk-på såskolor ochochförskolor sätt

lärarutbildningar och samverkar.skola/förskola/ning/ möts
finns mångapedagogutbildningamaochlärar-Inom out-

lärarutbildarna går in iGenommötesplatser.nyttjade att pro-
via prakti-de studenternaskaraktär kanövergripandejekt av

intetidigare sysslat med.i frågor de Detkarbeten engageras
i naturori-hur lärarehandlakunnaskulle t.ex. man somom

medSamhällsorienterande handskasellerenterande ämnen
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läsandet skrivandetoch sådant elever med läs-sättett att
skrivsvårigheter inteoch handikappas.

Förhållandet mellan praktik, praktikorganisation och lä-
rarutbildningarnas övriga delar kritisk punkt. Högskolanär en

praktikenbehöver och praktiken behöver högskolan. Bägge
forskning forskningenbehöver och behöver dem.

har LärarutbildningskommitténHär viktigt utrednings-ett
område.

och läraresPedagogens kompetensutveckling

Grundutbildning i ungdomsåren räcker inte för helt livett
yrkesverksam pedagog och lärare i förskola och skola.som

för förnyaOlika insatser och fördjupa den pedagogiskaatt
hos lärar-kompetensen och pedagogkåren har traditionellt

studiedagarorganiserats och fortbildningskurser.’° Sy-som
pedagogiskpå hur utveckling ska initieras och stödjas harnen
i takt med insiktenförändrats insatserna inte har lettattom

utvecklingtill den verksamheterna eñersträvatsf°°av som
och kommunikativa utvecklingBarns hänger näraungas

deras lärandemed hela och identitetsutveckling. Detsamman
till alla pedagogersdet och lärares samtalande,gör attansvar
och skrivande i meningsfullaläsande sammanhang får stort

i all verksamhet från förskolan ochutrymme upp genom
gymnasieskolan.

särskilt avgörandeDet för de bam och harär fåunga som
positivaeller inga erfarenheter skrivande och läsande attav

verksamheten i skolans alla rika tillfällen tillämnen ger me-
ningsfull kommunikation muntligt, skriñligt ioch andra-
språkliga former.

Alla pedagoger och lärare behöver kunska-gemensamma
elevers språkutveckling och hur den pedagogiskaomper om

verksamheten kan bättre förutsättningar för elevers kom-ge
munikativa utveckling. Det handlar samlat förettom ansvar

99 Linnell 1994
2°°Madsén 1994
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inriktasfortbildningenoch därför behöveralla elever mot
stimulera pedagogiskoch syfta tillarbete att ut-gemensamt

iskrivande allainriktning läsande ochmedveckling äm-mot
kunskapsutvecklande syfte.identitets- ochiochnen

inriktas arbeteFortbildningen mot gemensamt attgenom
olikalärare i och för-speciallärare/specialpedagoger, ämnen

tillsammans. Kopplingen till konkretsigfortbildarskollärare

viktig.och skolai förskolaarbete är
i exempelvis språk,angeläget lärareframför alltDet attär

praktisk-esteti-Samhällsorienterande ochnaturorienterande,
i gymnasieskolankaraktärsämnesläramaliksomska ämnen

pedagogiskt utvecklingsarbete därtill sådantmöjlighetges
skrivandets möj-meningsfulla läsandets ochoch detsamtalet

pedagogiskt arbeteDärmed intefokuseras.ligheter att ettsagt
läs- och skrivut-ochtill stärka barnssyftar att ungassom

skrivning. Många barni läsning och ochveckling måste starta
redovisningarframträdanden ochsamtal,vittnar attomunga

för deras läs-hafi betydelse ochoch lärareinför kamrater stor
språkligaandragällerskrivutveckling. Detsamma när ut-

verksamhetema/undervisningen.itrycksformer utrymmeges
pedagoger och lärarefortbildning den därkraftfullEn är

utvecklingsprojekt och där hand-delaktiga iblirgemensamt
förstå och doku-stöd både vad gällerblirledning attett se,

reflektera kringi lika gradverksamheten hög attmentera men
förändringreflexion kan ochdennaden. Ur gemensamma

initieraskompetensutvecklingenutveckling växa; som en
enskilda förskolans och skolansoch denarbetslagensföljd av

Ibehov.egna

Specialpedagogutbildningen

vad gäller speci-forskning utvecklingochBehovet är stortav
utvecklas ochSpecialpedagogiken behöveralpedagogik. ut-

framför allt fokuserari andra de gamlatryckas äntenner som
till svårigheter".och stöd elever med"hjälp

omvandlingsskede.sig iSpecialpedagogiken befinner ett
utbildningen behandlas ispecialpedagogiskadenFrågan om

l l-l70935
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kapitel två under rubriken Specialundervisning/special-
pedagogik. fokuseras framför allt specialpedagogensDär roll

det gäller utveckligen pedagogiskadet arbetet så denär attav
ungdomar särskiltbarn eller skolan har för fårettsom ansvar

möjligheter tillgoda utveckling.
Specialpedagogens gäller i lika månarbete hela den verk-

den enskilde isamhet eleven deltar det enskildasom som
eller för utnyttja sinastöd han hon kan behöva tillatt resurser

Specialpedagogenshundra verksamhet gäller alltsåprocent.
till utvecklingstöd lärarlagets pedagogikenbåde och stö-av
enskildetill den eleven.det

i specialpedagogiskVi har påbygg-resonerat termer enav
nadsutbildning karaktärhar den kompe-samma somsom
tensutveckling vi diskuterar i avsnitt.nästa

Speciallärares/pedagogers kompetensutveckling

viktigttalar det utgå frånMånga lärare elevernasäratt attom
sidor, det ibland svårt för lärare i praktikenstarka är attmen

finna och utnyttjafaktiskt dem.

kompetensutvecklingspecialpedagogisk ska utveckla pe-
fönnåga förstå och tolka elevers olikadagogens sättatt att

finna hjälpa eleverna själva lära sigsig ochlära sättatt att att
utnyttja, också utveckla, sinaförstå och läs- ochmen egna

skrivstrategier.
Specialpedagoger ofta utbildningsaknar där läro- och

litteraturpedagogik fokuseras. Sådanaskrivprocesser och
insatta i specialpedagogiskt perspektivkunskaper ärett an-
sådan fortbildning måste de specialpedagogiskaIgelägna.

institutionerna och universitetens övriga ärrmesinstitutioner

specialpedagogensamverka. Framför allt behöver kunskaper
för hans/henneskan grunden arbete kring åt-utgörasom

Specialpedagogens arbete och speciellagärdsprogrammen.
i det starka ska skapas kring varje enskilt barnnät somansvar

enskild människa bådekräver bredd och djup.eller Detung
förståbåde hela den verksamhet skagäller att utgörasom

individen förståför den enskilde och elevensstödet arbeteatt
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i helhetsperspektiv. det gäller också förstå hurMen attett
konkret kan stödjas i enskilt ellereleven ämneett ett spe-

område. diskussionenciellt gäller också analysen ochDet av
de särskilda hjälpmedelbehovet skulle kunnaav som vara

aktuella.

Kunskaper hur kan arbeta med åtgärdsprogram,om man
kartläggningmed hur verksamheten kan utvecklas fördvs. av

förutsättningarelevers och behov, också angeläg-möta äratt
förstå synliggörahandlar dels kunna ochDet attom varna.

sig skrivutveckling,befinner i sin och delsläs-eleven attom
styrkor i den utvecklingen kan stärka svagheter ochförstå hur

pedagogiska arbetet i eller klassen kan för-dethur gruppen
sidor utnyttjas i läroprocessema.så elevens starkaändras att
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Förslag

Nuvarande pedagog- och lärarutbildningar uppvisar stora
skillnader gällerdet krav på kunskaper läs- och skriv-när om
utveckling läs- och skrivsvårigheter i kommunikations-ett

lärandeperspektiv. skrivkommitténoch ochLäs- attmenar
sådana kunskaper väsentliga bör skrivas in iochär examen-

försordningen samtliga pedagog- och lärarutbildningar.

tilläggföreslår därför följande ändringarVi och igörsatt
bilagahögskoleforordningen,

och ungdomspedagogiskBarn- examen

iMål de allmänna målen kap. högskolelagen1 9 §utöver

erhålla barn- och ungdomspedagogisk skallFör att examen
studenten ha

/.../

särskild kännedom om-
språkutvecklingbarns samt

grundläggande kunskaper
barns tidiga läs- ochom

skrivutveckling kom-i ett
munikations- och lärande-

perspektiv.
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Grundskollärarexamen14.

allmännaMål de målen i kap.utöver § högskolelagen1 9

grundskollärarexamenerhålla skall studenten haFör att

/.../

förståelse för och kunskap-
samtalandets, läsan-om

dets, skrivandets och andra

språkliga uttrycksformers
betydelse för lärandet allai
ämnen.

följandeföreslår dessutom ändring i examensordningenVi

grundskollärarexamen:för

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

grundskollärar-erhålla erhålla grundskollärar-FörFör att att
inriktningmed /.../ skall studentenmot examenexamen

undervisning i årskurserna 1-7 därutöver ha
studenten därutöver haskall

särskild kännedom särskild kännedomom om—- -
grundläggande läs- läs-,och barns och skriv-ungas
skrivinlärning och/eller och matematikutvecklingom
grundläggande matematik- kunskaper läs-,samt om
inläming. skriv- och matematiksvå-

righeter utveckling-i ett
sperspektiv.



Kapitel324 5 SOU 1997: 108

Gymnasielärarexamen15.

Mål de allmänna målen iutöver kap.1 9 § högskolelagen

skall studenten haHärutöver

grundläggande kunskaper-
ochläs- skrivutvecklingom

läs- och skrivsvå-samt om
righeter utveckling-i ett
sperspektiv,
förståelse för samtalandets,-
läsandets, skrivandets och

språkligaandra uttrycks-
formers betydelse läran-i
det allai ämnen.

Specialpedagogexamen39.

Mål de allmänna målen i kap.utöver 1 9 § högskolelagen

/.../

erhålla specialpedagogexamen med inriktningFör att mot
komplicerad inlärningssituation skall studenten ha

/.../

kompetens samverkaniatt-
med rektorn utveckla ar-

åtgärdsprogrambetet med

för ochbarn ungdomar i
Åtgärdernasvårigheter.

skall den pedagogiskaavse
verksamheten inom grup-

eller klassenspens ram,
enskilt stöd särskildasamt
hjälpmedel.
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Kommittédirektiv

Dir. 1996:60

skrivsvårigheterochläs-förebyggaAtt

regeringssammanträde den 8 augusti 1996vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

utgångspunkterviktigauppdrag redovisatillkallas medkommittéEn att
skrivsvårighetermed läs- ochstödja eleverarbetet medför storaatt

syfte.avhjälpandeförebyggande ochåtgärder iföreslåsamt
september 1997.slutfört den 1skallUppdraget vara

Bakgrund

deltagande ioch aktivtsamhällsgemenskaptillnyckelnSpråket ettär
central. påskriva Kravenläsa ochFörmågan män-demokrati. ärvår att

samhälle. gällerDetökar dessutom i vårtskrivförmågaochniskors läs-
begränsade färdig-medkundeområden. Förrallt flerpå t.ex. en person

språkfárdighetema intearbete därskriva fåochläsaheter i ettatt var
medtaktutföra arbetet. Iskulle kunnaeller hanhonavgörande för att

kommunika-människorskraven påinformationssamhället höjeratt
vik-alltsåallt sällsynta. Detarbetenblir sådana ärtionsfärdigheter mer

bra.och skrivakunna läsatidigaretigare attännu
och kun-ordethjälp det skrivnamedkommunicera attkunnaAtt av

förförutsättninginformation kanskriftlig attdelta ses som enavna
för-dennaha tillägnat sigfullt intesamhällslivet Attdeltakunna i ut.

för individen.begränsandeochhinderupplevs ärmåga ett stortsom
förmågantill densjälvförtroendet och tillitenRisken är stor att egna

utanförskap ochleda tillspiral. kan i sinnegativ Dethamnar i turen
funnit männi-ArbetsmarknadsinstitutetSå harsociala problem. attt.ex.

krimi-överrepresenterade inomskrivsvårigheterochmed läs-skor är
allraskolansarbetssökande. Detblandnalvården och är en avunga

lära alla barnuppgifterviktigaste attatt
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läsa och skriva. eleverDe har svårigheter i skolarbetet skall hasom
särskilt stöd. har riksdagen fastDetta slagit i skollagen. Stödet till ele-

behöver särskild hjälp därför område måste högär ettver som som ges
prioritet.

har läroplan,Staten kursplaner med tydliga målgenom en ny nya
och betygssystem de krav ställs kommunerna.påett nytt angett som
Skolan har för alla elever i grundskolan möjlighetett att attansvar ges
nå de mål i läroplanen och kursplanerna. betyderDet attsom anges

elev fortsättningen böringen i kunna lämna grundskolan nödvän-utan
diga kunskaper läsning ochi skrivning. Regeringen har i regeringsför-
klaringen dessutom betonat stärkt samarbete mellan förskola ochett
skola hörnsten i det livslånga lärandet.som en

lyckas då skolan med den viktigaHur uppgiften lära alla barn lä-att
och skrivasa
Vi svenska och internationella undersökningar, svenskavet, attav

elever grundskolan genomsnittligt har god läsförmåga.i studieEnen av
skolelevers läsförmåga olika länder IEA literacyi visade dock en an-
märkningsvärd variationsvidd mellan de bästa och de läsarna isvagaste
skolan i Sverige. Medan de tio bästa i Sverige låg i inter-procent topp
nationellt, läsförmågan bland de tio elever i Sverigeprocentvar som
läste dåligt i många länder med lägre medelvärde. Pedagogisksämre än
forskning har visat mellan de bästa och de läsarnaatt gapet svagaste
dessutom under skoltiden.ökar

kan alltså konstatera alltför många eleverVi i skolan inte kan lä-att
skriva tillräckligt bra.och Flera har läs- och skrivsvårigheter.sa grava

Därför måste ansträngningarna skapa bra läs- och skrivundervis-att en
ning intensifieras. Debatten dyslexi, har omfattandevarit underom som

underlåtenhetssynderde åren, har avslöjat många det gällersenaste när
skolans fungera det häri sammanhanget. Många elever medsätt att
omfattande läs- och skrivsvårigheter får den hjälpinte och det stöd de
behöver.

Vad kan pedagogiskt för förbättra försituationen ele-göra attman
med läs- och skrivsvårigheter Vad kan skolan och skolans lärarever

samverkan med hemmen förbättrasgöra kan Grunden för sko-Hur
lans arbete den praktiska och teoretiska kunskapen barns ochär om
ungdomars språkutveckling. all språkutvecklingsDen säger attoss
drivkraft med innehållhar och kommunikation Språketgöra.att ut-

meningsfulla sammanhang,vecklas i elever talar, läser och skrivernär
saker viktiga för dem, de vill och deärom som som grepp om som

vill delge andra. gäller alla elever,Det inte minst elever med läs- och
skrivsvårigheter. betyder fråganDetta måste läs- ochatt man se om
skrivsvårigheter i helhetsperspektiv innefattar skolans helaett som un-
dervisning.
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utveck-Verksamhetsmål vidtasinaharSkolverket attettsom av
läsfönnåga.hargrundskoleeleveravseende delingsåtgärder sämstsom

bidra till höjaåtgärder kanvidta sådanaocksåskallVerket attsom
invandrarbakgrund.medsvenska för eleverispråkfárdighetsnivån

församhälleliga insatserutvärderat radvidareharSkolverket atten
skrivsvårigheter. Blandochelever med läs-försituationenförbättra

lärare undervi-projekt hur debedrivit intressantverkethar ettannat om
få elever har läs-klasser där mycketifrån siglämnarefter årårsomsar
har bör givetvisSkolverketerfarenheterskrivsvårigheter. Deoch som

skrivsvårigheter.läs- ochmed förebyggatillvara arbeteti atttas
elev har läs-dyslexi och tillorsaker tillolikafinnaskan attDet en

pedagogisk hjälpdetorsaken såskrivsvårigheter. Oavsettoch är som
pedagogiska hjäl-problemen.tillrätta med Denför kommabehövs att

teckenvisarför de elevertidigt stadiumpåinmåste ettsättas sompen
förskolalärare iviktigtdärförskrivsvårigheter Detoch attpå läs- är

får fortsatt kompetensut-grundutbildning ochgodskola haroch en
kommuneryrkesverksamhet skolan. Mångaitill sinkoppladveckling

kompetensutveckling ochlösa behovetföraktivtarbetar också att av
skrivsvårigheter.läs- ochfrågor eleversskolor iochstöd till lärare om

Uppdraget

för arbetet iutgångspunkterviktigaredovisauppgiftKommitténs är att
skrivsvårigheterläs- ochmedstödja elever samt taskolan med storaatt

sinakoncentreraskall kommitténFramför alltåtgärder.tillförslagfram
förebyggakanåtgärdersådanaexempel påfinnapåinsatser att som

skrivsvårigheter.ochläs-uppkomsten av
grundskolaförskola ochmellansambandetbelysaskallKommittén

motverka elevertidigt kantill åtgärderförslagmed attoch komma som
skrivsvårigheter.ochläs-skolan fåri

läsningkunskaper iotillräckligagrundskolan medlämnarElever som
gymnasieutbild-fullfölja sinsvårigheteroftaharoch skrivning attstora

kanåtgärderframgångsrikaexempel påskallKommitténning. somge
god skolgång.tillskrivsvårigheterläs- ochmedeleverhjälpa engrava

be-blivande pedagogernademöjligheterLärarutbildningamas att ge
skrivsvårigheterochmed läs-stödja eleverochupptäckaredskap att

bli-denskulle kunnaåtgärdertillFörslag göraanalyseras.skall som
insatser iförberedd på aktivaskola bättreförskola ochivande läraren

kommittén bely-skallutarbetas. Likasåskallspråkutvecklingelevernas
kompe-för läraresåtgärdertill lämpligamed förslagoch kommasa

tensutveckling.
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Kommittén bör arbeta i dialog med berörda myndigheteröppet och
organisationer samråda med utredningar berör elever medsamt som
svårigheter utredningensåsom funktionshindrade elever skolaniom
dir. 1995:134, kommittén för skolans inre arbete dir. 1995:19 och
den i regeringens proposition vissa skolfrågor prop.om m.m.
1995/961206 aviserade utredningen samlat måldokument förettom
den allmänna förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen.

Kommittén skall redovisa slutsatsersina och förslag i tillrapporten
regeringen i augusti 1997.senast

utredningsarbetet gällerFör regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare angående regionalpolitiska konsekvenser
dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23 och jämställdheten mellan könen dir. 1994: 124.om

Uppdraget skall slutfört den september1 1997.senastvara
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Inledning

slagordsmässigt, ändå fullt försvarbart, påståendeMed någotett men
mänsklig kunskap vår förmågahävda allkan ytterstatt stammar urman
dela erfarenheter med varandra. Och denoch vikti-kommuniceraatt

refereraruppbyggnaden det litet allmänt tilligaste av somresursen
alltid det talade språket.och kommer Det medkunskap ärattär, vara,

vardagliga samtalet formas individerhelt vi idethjälp som somav
familjen och i den kretsinteraktion inom människorspråklig trängre av

Samtal gmndbulten den emotionella ochivilken vii ärväxer so-upp.
den socialisationen och det dengemenskap primäraciala utgör ärsom

uttrycka våra behov och fårvilken vi lärkanal responsoss avgenom
omgivninglvår

talade språket således historiskt fordet primärtärMen även om -
för hennessåväl den enskilda individen imänniskan ut-art somsom

samhällen skaffat teknologier för kommu-flesta sighar deveckling —
delvis samtidigt berikarkompletterar,nikation ersätter, mensom

kommunicera. teckna och måla,möjligheter Attmänniskors attatt
föremål, eller använda olika formereller påberghällarpårista att av

artficiella kanaler för kommunikation allaexempel påskrift, är som
tämligen avancerade. talet alltid primärtbli Menkansmåningom ärså

också talfungerar del sammanhang där in-skriftenoch även avsom
den moderna informationsteknologintidsvårgår. En är attmyterav

ansikte-mot-ansikte kommunikation.direkt Vibehovetersätter av
tangentbordsanvändare vårasitta ikommaskulle alla att som egna

till livs on-line skärmen. realistiskvärlden på Enoch merossrum
medier ökar våriställetföreställning sättär att repertoar attnya av

flesta fall personligdärmed också i de behovetochkommunicera av
Informationsteknologin förstone kanskei tänkesinteraktion. som~

kommunikativa problem leder paradoxaltlösasätt attett nogsom -
formerallt åt kommunikation i olika i såvälvitill ägnaratt meross

dessutom till allt och samtal.och Denarbete,vardag pratmer avsom
for flerainformationsteknologin övrigt i bemärkelsermoderna är en

utveckling de för kommunikationochfortsättning mönsterav som
och premierar.erbjuderskriften

1966Luckmann,Berger
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språkmodell för ochochskriftochTal resurssom
kommunikation

flexibelt och symbolhanterandehjälpmedtalaförmåga ettVår att av
hos andra varelser. Talmotsvarighetartspecifik och har ingenspråk är

vad vi talar och hurgivetmening ävendennai naturen omär omav
uppvisar variationföreteelser ochkulturellaspråket storanvänder är

kraftfulla teknologi församhällen. Denmellanoch atttid mestöver
tvekan skriftspråket.utvecklatmänniskan ärbudskap utanutbyta som

karaktär,varierandeskrivaanteckna,kan texterDet attär avgenom
instruktioner, och, principi-slagolikaochkartorritningar,göra merav

användereller vadinformation påochinsikterellt, fästa man nupapper
och kunskaperföreställningarskrivmaterial, idéer, system avsomsom
erfarenheten kan byggaspersonligadenlångtsigsträcker utöversom

hela vår vardag. VikommitharSlqiftsprâkligheten penetreraattupp.
får till delvärld videnlivdelar vårttilllever oss pap-stora genom

per.
kommunicera iannorlundabara störstainte sättSkriften attettär

och kontroll samhället.makt itillden knutenTvärtom,allmänhet. är
ha fåttsigdenbemöterarvstvistiadvokaten partNär som menaren

frågan "finns detgrund, kommerhus ochavlidnesdenfålöfte attom
träffaskall avtal,affärsmannenpapper" När sägerdettanågot om

kontraktdå jag"OK,förhandlingarna, görslutet etthon uppmot av
kan du det."leveranstid, så tittamängd,kvalitet,specificeratsom

in-skall kommai FNpolitikerna överensNär om nya gemensamma
skriftliga formulering-hittaoftakruxetmiljöregler,ternationella attär

ändå håller riktlinjerför allaacceptabla parterär sommen somsomar
skrift sådana miljöeriAnvändningen ärpolitik. ettpraktiskför av

ekonomiska,sammanhang därskall brukas ispråkpåtecken näratt
skerkommunikationeneller därhanteras,andraochpolitiska resurser

skriftspråkliga variantendenså detsammanhang,profes-sionella äri
auktoritetharsom

och alles-bli så dominanthar kommitskriften attJust attgenom
det innebärfastställa vadentydigtdet svårtnärvarande, atttädes är att

skriva del såläsa ochbehärska den. Att ärellerdenmedumgås att av
olikasker på så mångaochverksamheter sätt, attmänskligamånga

för alla dessa si-vadexaktpeka är gemensamtsvårtdet utär att som
för forska-svårigheter såvälmedockså förenatDet storatuationer. är

förskriftspråket klartavstånd tilltillräckligtlekmän attattsomre
tänka ochoch vårtvardagpåverkar vårdet sätthur attkunna inse age-

2 1994Olson,1988;Säljö,
3 1988Street,
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Linell har visat hur vetenskapen lingvistik påverkats skriftsprå-ra. av
ket i sin på språkanvändning och så haftsätt tämligen skevsyn en

till.4bild hur talad kommunikation går Vi befinner i situa-av oss en
likt fiskention i läsa och skriva har blivit heltvattnet, att naturliga

verksamheter många för givna och dettar är omöjligtnärmastsom att
tänka sig in i hur det leva skrift ellerär med läs- ochatt skrivsvå-utan
righeter. skriftspråketMen konstgjord kommunikationsforrn,är en
byggd på artefakter och varje generation måste skolas in i dess an-
vändning. ocksåDet till eftertankevissstämmer det endastatt ären

bråkdel hundraomkring de många tusentals språken av som ex-- -
skrift.5 Änisterat i människans historia haft formnågon färresom av

1itteratur.6har haft vad kallavi kan böcker eller I många samhällen är
också kunskaper läsningi och skrivning tillräcklig grund för sär-en
skild yrkesgrupps slcrivarens näringsverksamhet.- -

kan gåMan ytterligare och likheti med Ong hävda,ett steg att
hela bildvår språket med enheter meningar, ord, stavelser,av som
bokstäver och vidareså produkt vi harär skriftenatten av som mo-
dell och referensram. Vi uppfattar dessa språkets beståndsdelar som

påtagliga, i talspråkskultur framträder enheterytterst men en som me-
och ordningar inte alls avgränsade element. På sättsom samma upp-

fattar vi det finns direkt korrespondens mellan ljud fonematt ochen
skriven bokstav grafem. Många har försökt hävda dålig läs-atten

ning kan föruttryck har dåligt språk iett att ett störstases som man
allmänhet, detta högst tvivelaktig föreställning.är I självamen en
verket relationen mellan talat och skrivetär språk mycket komplex

avse-enden.7och indirekt flerai Vi "snappt" skriversäger men
snabbt, skrivervi "väsentlig" "vesäntlig",säger och i cyke1men

nycke1 får kzljudetoch olika skrift.representation i talatEtt ljud kan
flera skrivna tecken skj skjuta,imotsvaras skrivetettav men

tecken kan också stå för skilda ljud k i "käma och "kula". Isom
engelskan, har betydande avstånd mellan tal och skrift, kanettsom
exempelvis bokstaven e uttalas tämligen olika i the,sätt som
"tea", eller "theatre". Men litterat bokstavligen talat atten person ser
dessa skilda ljud skall skrivas med "e", och det just exponeringenär
för skriftspråket beredda tycka ljudgör egentligenatt attsom oss som
låter tämligen olika ändå skall skrivas på Ochsätt.samma om man
går vidare och jämför hur talarvi med hur vi skriver,ett steg så fram-
går denna skillnad mellan tal och skrift tydligare. De flestaän männi-

4Linell, 1988
5Ong, 1982, 7s.
6 Edmondson, 1971
7Harris, 1986; Lundberg, 1984; Olson, 1994
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fårskor sitt tal utskrivet med alla tveksamheter,egetsom se upprep-
omtagningar och så vidare blir lätt chockerade.ningar, Vi är attvana

skriften och vi tycker oftast talarha i någotsånär full-attnormsom
analogi med hur slcriver.ständiga meningar i vi Men detta ingalun-är

fallet.da
likaså god läsare,kan ändå ha svårig-En storavara enperson men

formulera längre sammanhängade formsjälv iheter att texten av ex-
till myndighet eller försäkringsbolagbrevempelvis påettett etten

vederhäftigt. läsadet låter ochAtt skriva nämligensådant sätt äratt
parallella aktiviteter. Produktion krävandeheltinte ärtext änav mer

förhållande många avhandlings-ochkonsumtion, ett uppsats-som
och högskolor får erfarenhetpå universitetskrivare smärtsam av.

vår tid,de utmaningarna i mångaså människorDetta närär nyaen av
textproduktion någon del yrkesverksamhet.med i sinarbetar av

orskningsperspektiv på läsinlärningF

den framstående läsareuppenbart våra dagari inteDet ävenär att mest
skriftspråket debehärskar alla sammanghang det förekommer.ilängre

Även läskunnigheten sig lOO i del länder, inne-närmar procentom en
läsakan vad helst. En lärobokdetta i tennodyna-bär inte att somman

tillstickbeskrivning eller instruktion hur ställer elek-inmik, en manen
bilmotortill insprutningen i modern ligger bortom detroniken vaden

kan följa framställ-Och vi inte med i sådanaflesta klarar även omav.
hot läsfönnåga.uppfattar knappast detta något vårviningar, motsom

den snabbafråga ljuset utvecklingen kunskap-iintressantEn av av nya
vilken skall förstå försområden blir då typ texter attav som man anses

läsförmåga. skiljer den tekniska färdighetenadekvat Hurha utmanen
behärskningen olika innehåll lätt frågafrån Detta ingenläsa äratt av

skriftenoch bruk för kommunikation olikai inombesvara tasatt mer
Ärdesto svårare blir det denna skillnad. det vi rubri-områden, göraatt

bristande läsfardighet kanske istället resultat ellerav, symp-cerar som
med de innehållobekantskap olikapå, representerartextertom somen
hur skall uppfatta och beskriva läsningkluvenhet i ochDenna man

forskningenavspeglar också det områdeskrivning sig i inom som mer
gäller läsinlärning. färdigheterspecifikt Dessa i mening indivi-är en

psykologiska och förutsättningar.och beroende medicinskaduella av
skrivsvårigheter dyslexi och alexi kan därföroch i mångaLäs- som

grundade det finns speciella psykologiskafall i eller bi-attantas vara
funktionshinder individ.hos Vi också människorologiska vet atten

kommunikationshandikapp exempelvis hörselskadade ellermed oli-
förståndshandikapp försenadhar läsutveckling.ka former Dettaenav
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Förhållande, läsningen individuell färdighet,är grundad iatt en psy-
kologiska och biologiska förutsättningar, leder därför ofta forskare
med sådan vetenskaplig bakgrund till söka till läs- ochatt rotenen
skrivsvårigheter särskildai psykologiska eller biologiska, förstai

cerebrala ihand viss mån också perceptuella, determinanter förmen
ifråga."handikappet" arbetar kliniskaMan i det eller specialpedago-

giska sammanhanget mycket försökamed diagnosticera deatt sär-
skilda problem enskild individ kan ha i syfte kunna erbjudaattsom en

kompensatoriskadekvat träning de bristande förmågorna.av
finns väl knappast någon idagDet betvivlar läs- ochattsom

skrivsvårigheter fall kani vissa ha specifika medicinska och psykolo-
förklaringar. vad dengiska Men principiella frågan gäller ärmer om

läsning ochfärdigheter i skrivning hur dessa skall beskrivas i nå-nu
allmän mening kan grundade sådana förutsätt-isägasgon mer vara

sådan skillnaderoch i så fallningar, kan tänkas specifikt förklaraatt
prestationer hosvariationer i breda blirHär många forskaregrupper.
Och dettatveksamma. olika skäl. bortser frånOm vi de defini-av

tionssvårigheter jag visar exempelvis tvärkulturella ochantytt,som
historiska studier, vad med läsförmågavi något relativt.att ärmenar
Läsförmåga förhållande till dei gäller i samhällemäts ettnormer som

kulturlcrets videller given tidpunkt, och den betecknasen en som som
kan mycket vällässvag idag ha läsfönnåga hade varit fullt till-en som

eller till och med förräcklig, god, femtio eller hundra år sedan. Läs-
skrivsvårigheteroeh också eller mindre uttalade beroendeär påmer

förvilket skriva används i samhälle alfabetisksystem att ettsom
skrift, stavelseskrift, ordskrift eller någon kombination dessa. Vadav

läsfönnågafunktionell och -förståelse likaså mycketär ärensom en
relativ fråga. Om har ambitioner människor exempelvis skallattman

följa offentligkunna med i debatt och kunna yrken ställerutöva som
avancerad läsningkrav på och produktion ökar kraven på vadtext,av

funktionellmed läsförståelse dramatiskt. Om harsom menas man mer
begränsade ambitioner, kan kraven sänkas betydligt. Andelen be-av
folkningen kommer betecknas lässvaga avspeglar sådanaattsom som
sociokulturella värderingar förväntningar.och

alternativa traditionenDen det gäller på läsning ochnär synen
därför oftast frånskrivning utgår kommunikativt perspektiv på så-ett

dana aktiviteter. Man läsning tämligen lättillgängligärattmenar en
och i mening naturlig kommunikationsforrn människoren som

de befinner sig i sociala miljöer där detta frekventnär är ettanammat
utbyta budskap. Istället för medikalisera läs- och skrivsvå-sätt att att

righeter och betrakta dem tecken på intellektuella brister lokali-som
serade våra biologiska elleri psykologiska förutsättningar, vilket
möjligtvis kan rimlig bakgrund för mycket begränsad delvara en en
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bör istället,befolkningen, enligt detta vilkensynsätt, utrönamanav
förslcriftspråket fyller olika och hur de brukar det.roll Skrift-grupper

viktig egenskap talet har;har nämligen inte det gårspråket atten som
Även samhällen har de högsta läs- och skrivfärdighe-iundvika. som

internationella jämförelser finns klarar sin dagligaitema grupper som
bra komma i någon intensiv kontaktganska medtillvaro utan att mer

försvuritskolan totaltskriftspråket. Men signärmastom som-
dagligabaserar de flesta sina verksamhetertextanvändning påav-

tämligen snabbt svårigheter för deuppkommer förskrift, så grupper
förhållningssätt mindre naturligt. Läs- och skrivfárdig-vilka detta är

enligt detta perspektiv,därför, omgivningfordrarheter premi-en som
för skall utvecklaskommunikation de hosform indi-denna attaverar

och med människor har ganska handikappOch tillvider. som grava
läsa ganska bra mindrelära sig sinafaktisktkan trots gynnsamma

specialpedagogiska riktadeinsatser exempelvisförutsättningar. mot
kommunikationshandikappade tillhör de de-förstånds- och senaste

förpedagogiska solskenshistorier. Grupper kort tidcenniemas som
tämligen självständigtobildbara kan leva livansågssedan ettnumera

med allt vadtämligen goda läskunskaper dettafall nå in-mångaoch i
berikaorientera sig i samhället och sinmöjligheternebär att var-av

delta olika aktiviteter.idag attgenom
läsutveckling och läs-skillnad mellan två på ochDenna synsätt

vad forskare kallar paradigmatisk karaktärhar ochskrivsvårigheter
studiesnågon entydig vetenskaplig Båda sidorlösaskan inte genom

ståndpunkt.för sin Ur praktisk, peda-kontinuerligtlanserar argument
det implikationer vilken positionsynpunkt hargogisk stora man ser

till dennaockså anledningarna frå-rimlig. Detta är attmest en avsom
Med den första utgångspunkten följer i allmänhetladdad.såär enga

färdigheternerifrån och dvs.lästräning gårbetoning som upp,av
först lär ljuda skrivna tecken, sedansigbyggs attgenom manupp

därefter budskapet. dendem till helheter och nå I alter-sätta samman
förmedlasfärdigheten de budskapföljer på vianativa att somsynen,

funktionell betydelse för individen. tidigt lär sigskrift har Hur inteen
ex-empelvis känna kanske till och med lä-dagar igenbarn i våra att -

för Läsinläming-med logos McDonalds eller Coca-Colaskyltarsa -
uppifrån meningsfulla yttrandet ochbildlikt talat det tillgår neren

enskilda element bokstäver och bokstavskombinatio-igenkänning av
läsningbekanta varianten denna på ochner. Den mest av senare syn

den kallade LTG-metoden Läsningi Sverige så påläsinlärning -
Grund9 ifrån likheten kommunikativutgår just synpunktTalets ur——

3 Lundberg, 1990Höien
9 1977Leirnar,
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skrift;mellan tal och förtrogenheten med skriftspråket skall utgå från
barnets talspråk och kommunikationnaturliga istället föregna att

artificiellagrundas i inriktadeövningar icke meningsbärande en-
ljudkombinationenmljudheter eller Läroböcker och undervis-som

ningsuppläggning kommer skilja sig markant i dessaåt båda tradi-att
för hur läsning och skrivning skalltioner förmedlas, praktiskimen

pedagogik torde många lärare pendla mellan blandansatsema annat
barnets färdigheter.beroende på våra dagarI ansenlig andelär en av

tämligen goda läsarebarnen redan då de börjar skolan, fråganoch är
avståndet mellan barn ofta ökarinte minskaränom snarare genom

läsande barnen fårundervisningen. De läsupplevelser ut-genom nya
de skall hantera självständigt,maningar medan de i läshänseendesom

avancerade barnen kan bli föremålmindre för traditionell under-mer
innehållet blir underordnatdär den formellavisning lästräningen.
kan bortomhur dessa konflikterMen i pedagogikens världman -

skriftspråkets roll i detförstå moderna samhället Varför det såär-
försvårigheter del nå tillräckliga färdigheter ochstora attgrupperen

har skolan sådana problemvarför med skapa funktionella läs- ochatt
skrivfärdigheter hos del befolkningen finns självfalletDet inteaven

samhälletsförklaringenkel till dessa det komplexanågon dilem-
problem har redan pekatEtt jag och det består i vi tende-attman.

uppfatta kunskaper i läsning och skrivning avgränsadeattrar som
skaffar och sedanfärdigheter sig har bagaget liveti igenom.som man

knappast realistisk föreställning.detta SkriftenMen jagär är,en som
utveckla följer,skall försöka i det del rastlös teknologisom en av en

aldrig förefaller människor ständigtstanna utan använ-upp, somsom
ut-veckla kunskaperför och beskriva,der förståsättatt attnya nya

världen. det finnsoch hantera Men också demografiska förhållanden
blandspelar in, migrationen. Människor kommer frånannatsom som

miljöer inte integrerat skriften i vardagligasina aktiviteter påsom
förgäller industri- eller postindustriella samhällen,sättsamma som

självfallethar beredskap även de också i de flesta fallsämreen om
goda läsare.blir

hur kan då förstå förhållandedetMen inte alla individerattman
utvecklar tillräcklig läs- och skrivfárdighet Vad det i skriftenären

bjuder motstånd och det svårt för vissa tillgör att tasom som grupper
detta förhålla tillsig sig omvärlden finns egenskaperDetsätt bå-att

skriñen ochde hos den slcriñspråksburna kommunikationen i sig som
annorlundaden talet, det också viktigt beakta hurgör än är attmen

för syftenoch vilka skriften används i samhället och vilka grupper

° också exempelvisSe Sundblad, Dominkocic Allard, 1981
" 1992Hannerz,
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kommer i intensiv kontakt med den. Låt mig kort belysasom mer
frågordessa inledningsvis peka några någraatt deutgenom av av as-

pekter skrif-ten till annorlunda, och igör viss meningsom en mer
svårtillgänglig, kommunikationsform, för därefter redovi-att närmare

del forskning två sammanhangeti intressantarör frågor:sa en som
den historiska utvecklingen sådana färdigheter olikasamtav gruppers
relation till skriftspråket i det moderna samhället.

Från läsning och skrivning literacytill

Våra föreställningar läsning och skrivning präglade skolanärom av
och skolans traditioner. flestaDe läsinlärningbarn hu-ettser som av
vudsyftena börjamed skolan. kunna läsaAtt markeraratt sta-en
tustransformation individen också barn medvetna Iär ut-av som om.
trycket läsa liggerkunna dock föreställningen detta avslutadatt äratt en
förmåga når och därefter behärskar för Men, jaggott.som man som

kanredan påpekat, lcnappast skriftspråksanvändning dettaman se
Ävenförenklade klart avgränsad förmåga.sätt den inbitnemestsom en

och avancerade läsare kan idag till välsorterad tidningsför-ner en
och tidskriftersäljare hitta vilka eller mindre omöjliga förståär attmer

eller tillgodogöra sig; datamagasin, tidskrifter trädgårdsodling, fri-om
märkssamlande, schack, kampsport eller militärflyg för endastatt näm-

Ävenfåtal exempel. i teknisk mening kan sigett snävt tana om man en
detta slagigenom och bemödar sig slå fackuttryck-texter attav om upp

knappast tillgodogörakan sig dem förtrogen medutan atten, man vara
den aktivitet tidskriften handlar Samtidigt läsförmågansom om. som
höjts dramatiskt hos hela befolkningen under de hundra åren,senaste

hamnathar i situation därvi mycket det skrivs så kun-ären av som
skapsberoende det omöjligt tillgodogöraär sig någon formatt att utan

specialistkunskaper, allsinte behöver det slagav som vara av som som
skolan tillhandahåller. Tvärtom, många populära i vecko-,textgenrer
månads- och fackpress helt andra aktiviteter och kun-representerar
skapsområden dem skolan sig.än ägnar

därförDet rimligt uppfattaär textanvändningatt ettmer som
mångfacetterat och föga enhetligt för kommunikation inomsystem

för vilket människor utvecklar sig själva och förmågor.sinaramen
Skriften har karaktär mångsidigt redskap ständigt kanettav som an-
vändas för uppgifter, och där det i olika si-prövaattnya man genom

och förtuationer olika syften utvecklar förtrogenhetsin med mediet.
Och skriften har blivit så central för vårt samhälle haratt medgöraatt

blivitden har kunskapsproduktionens, maktens ochatt rättsstatens
främsta medium för kommunikation. samhälleliga institutioner
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handel, rättsväsende, byråkratier slag,produktion och olika veten-av
och dagarutbildning, kyrkan i våra till och med vårdenochskap

verksamhet betydandenämligen alltid sin användningbygger en
och hävda demokratisktskrift. skulle till medMånga att ett sam-av

skrift.för-utsätter skriften kanvår Endasthällsskick typ genomav
för och myndighetsutövninglika allaoch reglerlagar görasgöras

och kontrolleras.likformigrimligt
literacy har sådan vidare betydelseengelska justDen termen en

generellanvända och förhålla till isyftar på sigoch sätt texteratt mer
litte-motsvarande uttryck och vårsvenskan finns ingetmening. I tenn

annorlunda och begränsad innebörddelvishar attrat av varameren
skällsord.illitterat, används Menbildad. Motsatsen, ettatt somvara

engelskans literacy kan i det komp-utgångspunkt imed säga attman
förlopp såvälsamhället regleras många ikunskapsintensivaochlexa

sfären slcriftspråkliga praktiker,yrkesmässiga dvs.privataden avsom
Politiskdel kommunikativskriften idärförlopp utgör en process.en

publika ochexempelvis blandningskeråsiktsbildning genom en av
böcker ochoch tidningsartiklar, insändare,å sidanprivatasamtal ena

löper dessa medierandra. Argumentationenå denpamfletter genom
klara. politikers uttalanden kommenterasEnoch ärgränsernaattutan

blir föremål för analysoch ytterligare iden tidningenledaren ii stora
Aktuellt kvällen.därefter i och påradio och Rapportpånyheterna

upphov till samtal mellan arbetskamraterDessemellan temat un-ger
eller familjen vidbjudningen iblandlunchrasten,der vännerna

och led spelar direkt ochdessa förloppmiddagsbordet. allaI texter en
för kanblandning medier kommunikationdennaindirekt roll. Just av

ofattbarkomplexa samhället med in-detutmärka närmastsägas en
framträdande dragen. Slut-defonnationsproduktion ett mestsom av

bredaskriftspråksbehärsloiingutvecklingdenna överär attsatsen av
kan kalla bildning.väsentlig del det vialltmerfält är aven

ochverkligheter andraextbaseradeT

skriften teknologi för kommunikation. Ipåpekathar redanJag äratt en
till red-enbart den förutsätter tillgångkonstaterande ligger intedetta att

material skriva också kun-skriva med och på,förskap attatt utanatt
vadanvänder den förmedlashur påskaperna sätt änett annatmanom

någon form vägledning in i hurför talet. måstegäller Man avsom
nödvän-fungerar. behöver inteskrivande Däremotläsande och man

Skriften och för-denna mening, ifå explicit undervisning. idigtvis är

1982Ong,
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sekundär formhållande till tal, kommunikation inte utveck-en av som
las naturligt beroende stöd och stimulans.är Redanutan yttresom av

del förklaringenhär ligger till olika kommer haatt atten av grupper
till bruk det finnsolika närhet också karaktäristika hos dettext,av men

detskriftliga mediet annorlunda och jag skall kort kommenteragörsom
dessa.några av

utmärkande dragende för skriftenEtt den upphävermest är attav
avstånd i tid ochbetydelsen vid kommunikation. taladeDetav rum

personligförutsätter interaktionspråket i tid och den rumsligarum
fram till dessgällde telefonennärheten uppfanns. ljudvågorDe en

särskiltnår inte långt förtalare producerar och förutsättning kom-en
hörhåll.13samtalspartnemmunikation inom Med skrift kanärär att

sådankommunicera personlig kontakt och kan in-utan taman man
kommerinformation från helttryck andra platser ochsomav som

människor aldrig träffat. skriftenproducerats Dettamanav ger en so-
kulturell spränglcraft påverkat samhällsformcial och vår isom grun-

spridaskan via mellanden. Idéer samhällen och läsatext attgenom
andra delarmänniskor i världen samhälle,hur organiserat sittavom

sociala och tekniskalöst problemhur och så vidare, kan ettman sam-
in-spiration ochinhämta kunskaphälle oerhört mycket bredareettur

gälldedet hänvisad de erfarenheterregister tillnärän som man var
den gemenskapen. Skriftengjorts i således första stegetegnasom var

kommunikationsforskareglobala byden talarin i som numera om
informationmedieradflöde från alla delar världen.med ett av av

det likaså möjligtSkriften bevara information det for-gör att om
talspråkssamhällen måste all informationflutna. I skall bevaras-som

religiösa berättelser,sånger, släktlängderlagar, sagor, memore-osv-
individer tjänar levande skriftspråkskulturarkiv. Isom somavras en

bevarasinformation i långkan tid svårigheter.övertext störreutan
såledesförflutna kan och många människor kanDet göras permanent

vad häntdel läsa Om det uppstårattta text.genomav som samma
händelse elleroenighet sakförhållande, kan konsulteraettom en man

källorna.skriftliga Dennade hos har tidvis varittexter ettpennanens
politiskaproblem för auktoritära skriva histo-tvingatssystem som om

uppslagsverk förrieböcker och beskrivningen medatt stämmaatt
historienden version vid givet tillfälle har politisk sank-ettav som

tillägg till det förflutna kantion. I bevarasatt sätt,ett permanent
skriften lagrandets kvantitativalöser problem. Medan det mänskliga

begränsat, finns det bokstavligenminnet talat ingaär ytterst gränser
framställasför hur mycket kan och bevaras i kanNyatext. textersom

producerashela tiden och det kollektiva byggasminnet på så sätt upp

3 1982Ong,

12-170935



SOU 1997:108Bilaga 2352

oändlighet. infonnationsexplosion tyckerDenalli numera oss
denna hos skriften.sin början i potentialuppleva tog

vilkaaspekter vidgandet kretsen med individtvåDessa enav-
skapandetkommunicera och intryck liksomkaneller ta avgrupp av

kollektivt och obegränsat expanderbart minne i textenspermanent,ett
exemplifierar alla delar samhälletden omvälvningform av av som-

skriften Textanvändning bokstavligentill teknologi.knutnaär som
världar för och medgav infonna-människor denöppnadetalat attnya

omfattning. fickobegränsad ocksåkumuleras i Dettakundetion av-
villkoren för skola och utbildning. Företeelseneffekter pågörande att

skriftspråklig aktivitet. förutpräglat Textersåledes i sigstudera är en
håll världenfrån många andra i ioch in-forrnationkunskaper män-in

haft fåsådant aldrig eller kommeroch lär viliv viniskors att per-om
denna skriftenförsta-handserfarenheter meningI ärsonliga enav.

tilltagande abstraktion utmärkerdenikomponentverksam som mo-
betydande utsträckning läsalär iviutbildning;dern attgenom omoss

erfarenheter den. delför enbart i Detistället ärvärlden göraatt en av
omvärldenkontaktyta med blivit såvårbetalafårvidet pris attgenom

omfattande.
på läsningmikronivå och tittarvi går påocksåMen somnerom

kommunikations-medfinner viaktivitet, rörmental attman oss en
delvis andra tillgodogöraoch premierarpåbygger sättform attsom

innebär. kanskevad talad kommunikation Denbudskap mestsig än
budskap.14förgäller tolkningskillnaden principernapregnanta av

kommunikationsform påinte byggerskriftenGenom att person-som
formuleringarställer den helt andra krav på explicitainteraktion,lig

vilka tollcningsramaroch medvetenhetskriver ärdenhos somomsom
författare och läsareläser. bådaden Dehosrelevanta parternasom -

Olssonför hur mening"kriterier "tardelamåste text somurman- 51uttrycker det.
form abstrak-innebäraspråkanvändning kan vissAll sägas aven

och så småningom tämligen ab-skrift kan systematiskaition, men
speciellt perspektivbyggasmeningssystemstrakta ettupp som ger

bekräftaskan längreOch dessa meningssystem inteomvärlden. ge-
Vetenskapligaerfarenheter vår vardag.ipersonliga görsomnom

samhällelig verk-vetenskap exempel påochframställningar är ett en
exempel på systematisktomöjlig skrift sådanasamhet ärär utansom

verkligheter.16 följandeBetrakta exempelvistextbaseradeuppbyggda

14 1988, 1994Olson,Jfr
5 1994Olsson,
6 tryckWertsch, 1991, i
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utdrag introducerande lärobok kemii för grundskolan avseddur en
l3-årigar.17för

förening ochEn väteav syre
vätgaslågaLåter brinna under öppningen sval och bäga-torrman en av en

får imma vattendroppar bägarens harVattnet bil-väggar.re, man en - -
kemisk reaktiondats mellan och luften. Vattenväte ärgenom en syre ur

alltså oxid. Den enklast tänkbara formeln för vätexoid skullevätets vatten
betyder detskrivas HO. Detta skulle finnas varjeväteatomatt en syrea-

emellertidkan medMan experiment visa, det tvåfinns väteatomertom. att
på i kemiskavarje Vattnets dåblir diväteoxid ochsyreatom vatten. namn

alltsåformeln H20.

kan på mångaFramställningen typisk för mycket ab-sätt ses som en
slaiftspråkligstrakt De brukas definieras och länkastermergenre. som

dentill varandra, med oxid och desspoäng görs vätetsvattnetsom som
logisktkemiska oantastlig kedjaär medennamn, av resonemang men

abstraktionhög grad torde befinna sig betydandeettav somen av-
från de mångastånd tonåringar del i andratexter tarsom av samman-

sökerhang eller Uppbyggnaden också analytisk denispontant ärupp.
speciell institutionellt sanktionerad förståelsemening denatt sortsen

vetenskapenföreträds kemi hur uppbyggt ochärvattenav avsom var-
formelviss blirför det har resultatet läsningen bästa fallien av sna-

form omedelbar fysisknågon och/eller kommunikativ hand-än avrare
förhållande till omvärlden.ling En viktig aspekti socialisationenav av

lärlitterat sig uppfatta detta förståelseslags ochär att attperson manen
insikt något efter. Och dettaär värt intesträvaatt ärsomsom en syn

omfattas allakunskap i socialt och teknologisktettavsom grupper
samhälle.komplext

textbaseradeUppbyggnaden verkligheter det kanskeär mest ut-av
draget i vår kunskapsforrnmärkande och vårti kunskapsideal med röt-

Grekland.antika dennadet När fåri så omfattningterna storprocess en
falletvad hos bland inom alla de olikaär vetenskaperannatoss,som

producerar kunskap och teknologier olika slag, blirnumerasom av re-
tämligen abstraktsultatet i och svårtillgänglig värld informationen av
Dels bekräftas,och insikter. jag redan påpekat, de skildringar ochsom

auktoritativapåståenden i inte längregörs vardagligatextersom av er-
falletfarenheter som i med diväteoxid där på-vattnetovan som ovan,

ochvisandet deras bindningar bara kan granskasatomernaav genom en
speciell och experimentella arrangemang, dels finns detsorts apparatur

Östman,‘7 Exemplet citerat 1995, 84, analyserar vetenskapligaär ur s. som
framställningar diskursersom
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enkel, en-till-en korrespondensnågon mellaninte uppbyggnadtexters
verklighetens beskaffenhet sådanoch vi upplever den. Texter ingaär

verkligheten de förredskap det filosofenbilder Nelsonärutanav som
kallar "ways of worldmaking", dvs.Goodman strukturera,sätt att pro-

omvärlden.och analysera brablematisera Ett exempel på detta
mellankomplicerade förhållande omvärld och hanterandet såärtext av

också de grekisksyllogismer skapelse.kallade Påståenden ty-en av
fyrkantiga hjul absurdaAlla cyklar har verk-är utsagorsom ompen

de kan ändå användas helt giltig vidligheten, premiss syl-men som en
Med ytterligare premisslogistiska "Crescenttypenresonemang. en av

blir den logiskt korrekta slutsatsencykel, i just detta språkspelär atten
fyrkantiga hjul", hurhar absurdCrescent den iäroavsett

ryske psykologen"verkligheten". Luria 1976Den gjorde på 1930-
alfabetiseringensamband med de södra delarnatalet dåvarandei av av

fascinerandeserie studier hur läs- slcrivkun-Sovjetunionen ochaven
påverkade människors bland just vidnigheten sätt att annatresonera

hanssyllogismer. Ett tydligalösandet resultat just hurärmestavav
läs- och skrivkunniga hade frigöramänniskor inte sigsvårt attsom var

de tolkadesbetydde verklig-från vad premisserna när utsagorsom om
hade lärt sig låsa, hade förMänniskor mycket lättareheten. attsom

hypotetiskaform också strider vadfölja den motresonemangav som
verkligheten.förefaller varasom

våra kunskapssystem påfallandeabstraktion i och dettaGraden ärav
pedagogiskbetydande utmaning just fordrarrepresenterar somen en
förmågor denpå generativa avancerad läs-koncentration typav som

litetskrivning Om tittar på hur undervis-ochning utgör. närmareman
det också tämligen uppenbart det elevers förmågabedrivs,ning är äratt

tolkningsproblemen i sådana textbaserade verkligheterhanteraatt som
för derasavgörande betydelse möjligheter tillgodogöra sighar atten

Såväl direktstoff skolan indirekt använderdet sigpresenterar. som
förtrogenhet med avancerade formerelevers texttolkningskolan avav
för fastställa kunskaper ochkriterium färdigheter. Säljö ochattettsom

1988 genomförde liten studieWyndhamn handlar mellan-en som om
förmåga vadstadieelevers relevant korrespondensavgöra ärsom en

uttryck- vecka ochspråkligt omvärlden i matematisktmellan ettett -
problemlösningssammanhang.19 benämndaDen uppgiften ko"En pro-

dag. mycketliter mjölk Hur mjölk producerar kon underducerar 18 per
vecka" beredde denna 12 och 13-åringar helstingagrupp av somen

elever löste den Blandsvårigheter. Nio tio dem gjorde nå-rätt.av som
bara enstaka elever försöktefel, det sig på någongot somvar annan

"l Goodman, 1978Nelson
9 Wyndhamn, 1988Säljö
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litermultiplicera 18 medvariant dagar.7 däremotOmän änd-att man
problemet aning och använder sig den matematiskt identiskarar en av

skolan ochuppgiften "Kalle går i han har i lektionergenomsnitt 7 per
många lektioner har handag. Hur vecka", där referensen tillper men

vecka således ändrar sig resultatbilden markant. Endastär sjutermen
elever och använder femtio referens förgör rätt termennuav som
medan tio användervecka, sju. Frågan varför inte inserärtre av man

fem dagar. Problemetdet skall knappast inteäratt att vet attvara man
skolan fem dagar och lediggår två.i Tvärtom, alla kanär godaman

väl bekanta med dettagrunder förhållande. Istället detantas ärvara
förmodligen så elev inte hurnärmaratt överväger utsagaman som en

skall istället förutsätterdetta slag tolkas, vecka skallutan attav en vara
vilket förmodligen standardsju dagar, i skolsammanhang. Flera lära-är
med har ocksåtalat uppgiftenvi och hävdat detprotesterat mot attre

sådanabara fel uppgifter.blir detMen intressantanär är attman ger
känner tillprincipi går i skolan fem dagar, såäven att ärmanom man

detta justsäkert inserdet inte hanterar detta problem.när Iatt man man
abstrakt och kräverdenna mening uppmärksamhetär texten störreen

innebördenrelevantaden ipå vad eller helär term, utsagaensom en en
text.

medintressanta resultatendet riktigt dennaMen i studie visar sig
medhur elever olikaanalyserar prestationer imatematik klararmanom

Författarnasvårigheter. lät förhanddenna på lärarna i de ak-typ avav
elevernaklasserna dela in ituella med avseende derastre grupper

matematik; hög-, mellan- och lågpresterande.prestationer i Medan det
uppgiften där vecka hadeförsta referensenpå den dagarsju bara

prestationsskillnadobetydlig mellan defanns blirsåtreen grupperna,
betydligtdifferens på den andra uppgiften.denna kor-större Här ges en
drygt åtta delösning tio eleverrekt lärarna betecknarav av av som som

medan det blandhögpresterande, de lågpresterande endast drygtär
med fem dagarhälften räknar och övriga falli samtliga mednästansom

utfall kan tolkasdagar. Detta tecken det föreliggersju attsom en
innebär, detcirkularitet elevers kompetens på handäratt attsom egen

och papper-och-penna situation klarai den svårighetertypen av av
hur skriftligligger i skall tolkas förhållandeavgöra iatt utsagaensom

mångtydig verklighettill de kommer betecknasavgör atten som om
högpresterande eller inte. Eller med andra ord; elevers förmåga attsom

hand hantera mening och betydelsepå i de textbaserade verklig-egen
skolans och verksamheterheter betydandeämnen iutgör, avgörsom

skolframgång,utsträckning deras eftersom det just denna förmågaär
räknas lärande i institutionella sammanhang. Och för-i sinsom som

detta illustrationlängning hur det meritolcratiska samhället-är en av
omfattningi betydande använder förmågansig inhämta kun-attsom av
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för social karriär arbetar.kriterium Färdigheter allaskaper som som
för differentieringgrund elever.kan tjäna Ochbesitter inte ensom av

differentieringen elevers förtrogenhet med,komponent iviktig ären
textbaseradesig verkligheter. Och detvillighetoch att engagera spe-

det innebärförhållningssätt hantera komplexanalytiskaciella attsom
och vad den betyder,inse tjänar i betydandeinformationskriftspråklig

underliggandeoch bedömningsmeka-kriteriumutsträckning somsom
skolans krav.klararför hurnism avman

mystiskt med denna "förmåga" finnsoch det intedet ingetMen är
den särskilt utsträckningianledningheller någon ärattatt tro stor

förutsättningar.biologiskt givna Tvärtom, denvåragrundad i är en so-
fram resultat intensivtprodukt ochciokulturell växer ettsom av enga-

kommunikation vissa skriftspråkli-formi den typersom avavgemang
utsträckning därförbetydande kan denerbjuder.praktiker I antasga

kan exempelvisform insatser viaför denkänslig görassomavvara
och skola.utbildning

iakttagelser textbrukets mikroaspekterlämna dessalåt migMen av
inslag, och istället beröramentalitetsformerande något kortoch dess

läs- och skrivfárdigheter historisktutvecklingen idels kringfrågor av
förhåller sig till och textbruk.olikadels hurperspektiv, textergrupper

skrivfärdigheterläs- ochmedVad menas

befolkningenslcrivkunnighet bland viktig delläs- ochgod ärEn en av
Undersökningar pekar läskunnig-självbild.ländersmånga attmotsom

därför alltid viss och många kommerutlösergårheten atten oroner
allvarligt hot social och ekono-signalersådanauppfatta ett motsom

uppkommer med regelbundenhet dis-vissUSAutveckling. Imisk en
standards. Från till slår någonkallade literacy tidsåkussion annanom

skulleungdomar läsagenerationer sämrelarm attatt av varanyaom
föregångare. animerad diskussion visst in-Enderasskrivaeller än av

den1970-talet i USA och ändade tämligenunder iförekomtresse upp
formulerade i skulle skolan Backhögljudda krav, termer att toav nu

traditionell drill och övning läsning,skrivningtill ivilldetbasics, säga
kallas för the three reading,litet skämtsamt Rs:deträkningoch som

reaktion tillbaka till det beprövadeand rithmetic. Denna"riting att
perioder där det kommer framståovanlig iheltinte att ut-är nya som

forskarnaoch flum. De amerikanska Danielför lösttryck prat
pedagogisk psykolog och Resnick har1977 ihistoriker, Lauren en

principiellt belyst de svårigheter ligger iartikelintressant attsommer
gjorde dettastandards", och de med utgångspunkt ijämföra "literacy
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tid.20basicsden Back rörelsejust verkade i USA vid dennato som
viktig,analys eftersom den läsfärdigheterDeras inär sätter i socio-ett

sammanhangkulturellt och den visar den reaktion Backatt typ av som
utgjorde emotionelltbasics sakligtär grundad.än Deras slutsatsto mer

finnsentydig: det basicshelt inga återvända till.är Det ba-att som var
eller till och medför hundra trettio sedansic år vad gäller läsning, har
idag. Och detgiltighet funktionellingen läsförståelseär idag ärsom

det gälldenågot helt tidigare.änannat som
förUtgångspunkten Resnick och Resnicks analys läs-just ochär att

haft olika innebördslcrivkunnighet under skilda historiska epoker och
kontinuerligt höjtsribban medvetnaär detta. Kravenutan attatt om

tvåuppåt på minst olika delshar harjusterats sätt; våra kriterier vad
kunna läsamed och skriva höjts på markant delsatt sätt,ettsom menas

på hur delförväntningar befolkningenhar våra skall be-stor av som
färdigheter ändrats. alltidhärska dessa Det möjligt lära begrän-är att en

avanceradesamhällelig elit färdigheter,sad det heltärmen en annan
skall ha medpedagogisk utmaning helasig befolkningen i attom man

avancerade kunskaper och färdigheter.uppnå
innebörden "literacy",gäller i kanVad urskilja några olika de-man

karaktäriserat olika epoker. formfinitioner En läskunnighetsom av
uppfyllerså minimikraveninnebär på läsningsägaattatt man genom

dechiffrera skrivna tecken ochkan dem till ljud ochöversättaatt man
läsningsig endast begränsadord, i mening.ägnar Manatt manmen

förmågadenna gällerkan "läsa", i bara förhållandei tillstort settmen
de protestantiskaI länderna,viss historiskt legattext.typ settaven som

läskunnighetgäller hos befolkningen,vad dethögst just denna typvar
läsfärdighet introducerades del refonnationen detsom som en avav —

Ödman betecknar de genomgripande pedagogiskaett mestsom avsom
historia.människansprojekten i Luthers ideologi och läsningsyn

allmänna försökdel hans religionen till folkflertaletnärmaattvar av
del detta projekt ingick fleraoch åtgärder: bibeln framförsom en av

skulleallt Testamentet ochNya tillgängligöversättas göras mo-
predikan kyrkan skulle likasådersmålet, i ske på modersmålet och en

ocksåviktig komponent människor skulle lära sig läsa. På dettaattvar
kommaskulle människorna eller till och mednärmare i direktsätt -

ordmed Guds så de uttryckskontakt i Bibeln Nya Testamentet,som-
menade bokstavligenLutheroch talat uttryckte Gudsatt texten mening

avsikt. sådan allmäntoch spridd färdighetEn i läsning skulle dess-
fördelen denha den skulle det omöjligt förgöra prästerskapetattutom

2° Resnick Resnick, 1977
Ödman,2 1995

22 153ff.Jfr Olson, 1994, s.
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riskerade korrumpera"tolkningar" återigendiverseinföra attatt som
företrädare. Menigheten kunde helt enkelt kontrolleraoch desskyrkan
stämde med 0rd de själva kunde läsaGudsdet prästen attatt genomsa

originaltextema.
skulle börja lära läsa utgjordevarför människor sigidéerDessa om

kalla denutvecklandet det kan protestantiska läs-viinslag iviktiga av
förankrad läskunnighet formedladesbrettfickVifárdigheten. somen

institutionella former. Undervisning med klockarenoch ikyrkanvia
eller kyrkoherden, och bisko-husförhör medhjälpprästen,eller prästen

husförhörslängdema inslagförsamlingarnakontroll vargenomavpens
från fram-bildningsprocess 1600-talet ochstatskontrolleradedennai

åt.23 hanterade uteslutande reli-den nästanMen textertyp varmanav
naturligtvis Luthers Lillaberömda inslaget Ka-och detgiösa, mest var

tekes.24 sammanhang givetvis vilkenfråga i dettaintressant ärEn typ
folkflertalet.utvecklades hos rörde sigDetdetfärdighet omvar somav

speciellantal inombegränsatbehärskandet texter textgenre.ett enav
kommenteras ofta under predik-hört läsas ochDet texter mansomvar

förmodligen kunde mångaochsöndagama,kyrkan påiningar man av
vid husförhöret kornutantill. Själva läsningenmindreellerdem mer

mellan läsning och redovisningmellantingiblanddärför ettatt avvara
stöd för påminnet. Kravendärminneskunskaper, etttexten snarast var

likaså blygsamma.alls förekom,där deskrivkunnighet, var
ÖdmanÄven refor-hans påståendehålla med ikan attmanom

vikten människorbetoningsinblandmationen, attannat av avgenom
genomgripande och mentalitetsfonne-deläsa,lärde sig är ett av mer

det viktigthistorien, inse denprojekten ipedagogiska ärrande att att
framståmed dagens mått skulleutveckladesfaktiska kompetens som

avspeglar också sociokulturell situa-Läsfärdighetenbegränsad. ensom
tämligen exklusiv företeelse och därfortfarandeböckerdärtion envar

med andra de tillhanda-kontaktkom ifolkflertalet inte äntexter som
tidskriftsläsning fort-syfte. ellerfostrandereligiöst Roman-hölls i var

kallad profan läsningfor fåtal och så sågsfarande sysselsättningar ett
fara.oftastför övrigt som en

andra hälften 1800-talet änd-under ellergång mittennågonMen av
allmänt förekommande. Böck-påtagligt. blirTextersituationen merras

och dagstidningar, blirockså tidskrifter inte minstolika slag, mener av
Skriften kommer ocksåmänniskornas vardag.delar penetreraattav

handel, produktion och offentligoch minstsamhällsmiljöer intealltfler
bestämmelser och liknande formule-avtal, kontrakt,däradministration

uppkommer indust-storskaliga produktionslcrift. Deni som genomras

23 1988Johansson,
2 1985Isling,
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förhållanden mellan köpare ochmed sinarialiseringen mer anonyma
bokföringkontrakt, och liknandeexempelvisförutsättersäljare arran-

med stark centralmakt måste regleraNationalstaten sinaengemang.
myndigheteroch skriftligamedborgare delcret,förhållanden till genom

viktig aktör komdokument. Menoch andraregister att ta texteren som
skolan, ocksåutsträckning i massutbild-alltanspråk ii större var som

verksamhet på den speciellasintid kom bygganingens textgenreatt
läroboken utgör.som

olika skäl i detta sammanhang. detFörintressantLäroboken är av
användas folkundervisningenkom idendeninnebarförsta attnär en
bildningsinnehålloch människordenvidgning textertyp somavav
krav på självständigaSamhället ställde medborgarekontakt med.kom i

begränsade till den sfärenreligiösaintekunskapermed utanvarsom
geografi, räkning, historia och såområdenrördeistället natur,somsom

brukallmänt läroböcker kraveninnebarandradetvidare. För ett attav
kanhöjdes. överdriva påståläsfärdighet Manfunktionellpå utan att att

förväntningama.förändring etab-dramatisk Nuganskadetta avenvar
läsfárdighetläsning och innebärdefinitionsåledesleras attav somen

heltkapabla läsa tämligeninomförväntasmänniskor att texternyavara
för förstaLäroboken många människor denfält.okändabreda och var

naturvetenskap, grammatik eller samhäll-medkontakten teman som
befolkningen de världarmåstedelarFörskunskap. stora som nuav

framståttdessutom ha tämligen främ-heltnya ochvaritöppnades som
svårt tänka denoch det inte sig sjun-abstraktaochmande är att att

får lik-citeradesläserdeklassare vattnettexten som ovan enomsom
tredje uppenbart lä-det detfrämlingsskap. Förkänsla ärnande attav

skolans verksamhet. realitetencentral del Imycketblevroboken aven
läroboken blivit trängdden traditionelladagar,våraända in igäller när

kunskapsutvecklingenoch inominformationstekniken somavav
kortlivad, läroboken och läro-tämligendenområdenmånga gör att

lärostoffkursplan och i mångadefinieratbokspaketen ämnen.
skolan självt spelat så aktiv rollödets ironikanDet attett ensomses

skrivkunskaper användaochpå läs-höja kraveni attatt genom nya
förläsning medel kun-förlita sigoch ettatttextgenrer somgenom

behandlar många olikaläsaskapsfönnedling. kunnaAtt texternya som
dramatiskredan påpekat, tämligenjagområden representerar, som en

det också förhållande till dennaoch iförväntningama,höjning ärav
finner de första tecknen skolan detvi i viläsningdefinition somav

uppfatta svårigheter läsa.benägna Denskulleockså att attsomvaranu
analysCalhoun exempelvis ihistorikern visaramerikanske en av ame-

motsvarande till olikaellerskolinspektörersrikanska rapporter
under andra hälften 1800-taletläsförståelsenskolmyndigheter att av
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skolor.25blev markant problem i många Eleverett läste på meka-ett
niskt och något helstsätt tecken förstodutan de vadattsom texterna
handlade eller på de kunde relatera dematt till sin situation.om egen

skolinspektör från andraEn hälften 1800-talet uttrycker dettaav
följande i sin till myndigheterna:sätt "Childrenrapport hurriedlygo
through their books, grasping few disconnected points in rotelikea a

and when brought fail in showing knowledgeto test, ofmanner, a any
subjects.".26the principles that underlie the

Citatet kan återspegla intressantsägas fråga i den situationen nya
rikare världmed vad egentligen god läsningtexter: är Räckeren av

det med det låter bra Lärarna under dennaatt tid uppenbarligenvar
framgångsrika i förmedla tekniska läsfárdigheter de flestaatt till grup-

bam och läsinlärningsdebatt finns våra dagari fannsper av samma som
vid denna tid. Som Calhounäven påpekar s 80-81, "All pupils had

presumably learned barethe mechanics of reading; although teachers
for ofargued the merits word methods alphabetic methods foror pre-
the elements of reading,senting they complained little about lasting

difñculty thein getting elements by whatever method",across men
they"once progressed complex pupils reliedto thosematter,more on

elements and little They called the words in section rapidly,outmore. a
and articulated them plainly enough for listener who had thea same

follow.printed words But whether pupil understood allto the wordsa
couldhe doubtful enough, and whether he understoodpronounce was

whole and ideas hardly doubtful. He did not."passages was
Under de 50 åren kan hävda kravensenaste på läsfár-attman

digheter återigen skärpts markant Det räcker inte längreett sätt. nu
med kan läsa och obekanta inomatt alltfler områden,texterman nya

det tillkommer också mycket tydliga förväntningarutan attom man
skall kunna förstå och handla efter information får via skrift.som man
Brukstexten eller handboken blir idealet för läsförståelsen. Det kan
tyckas förståelse innehåll alltid varit deltexters läs-som om av en av

dettaningen, ingalunda fallet. förståelseär Den krävdesmen som av
katekesens begränsad. Likaså har skolantexter ytterst i de flesta fallvar

och försöksina komma denna kommunikativatrots att traditionur- -
sig med elever kannöjt återge vad läroböckema.står iatt Förståel-som
i meningen kan lösa komplicerade praktiskaatt problem medse man-

enda eller huvudsakligt stöd myckettexten är avanceradsom en mer-
och svårförmedlad kompetens. frånAtt skriven till serietexten en
handgrepp eller i arbetsprocess långtsteg är allaetten steg som som
försökt följa skriftliga instruktioner och handböcker känner väl igen.

25Calhoun, 1973
26 5.80a.a.
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ganska avancerad och påexempelvismed såtill ochdetOch attär en
fall sliter hår för-sitt idatoranvändare i mångahögt litteratmånga sätt

tillinstruktionemaskall förstå nytttvivlan ettnär program.man
ihöjningendefiniera de olikavillexakthur stegenOavsett avman

otvivelaktigt markantdetskrivfönnåga,och attpå läs- ärkraven en
idealetförhållande tillDet utgörkraven texterhöjning ägt somrum.av

ochavancerad förmåga, ambi-myckethistorisktför settär omoss en
ribban idag mycketliggerhela befolkningenmed sigfåtionema är att

slutsats. Frågan vårtResnicksResnick och ärocksåhögt. Detta är om
tillförhållningssätt och tillmänniskorssåfungerar textersamhälle att
kontakt ochdenna intensiva näraskrivningochläsning genomsyras av

förtrogenhet.

verksamheterdagligaföljeslagare iText som

genomfördeHeathShirley BriceantropologenamerikanskaDen en
omdebatterad samtidigt tanke-flitigtuppmärksammad,mycket men

människor deni ameri-hur olikafältstudieväckande, avgrupperav
1iv.27 Ävensittoch läsning ianvänder sigsödernkanska text omav

socialt avseendekulturellt ochspeciella miljö i ärdennaisituationen
den skillna-ändåfinna Sverige,kan i är typolik dentämligen avman

Heath följde olikarelevant.mellanbelägger treHeathder gruppersom
område, två småstâder,geografiskt"communities" inom avgränsatett

kallarhon Theoch dessutomTrackton,ochRoadville grupp somen
människoroch alla kanlitteratamiljöerdessaAlla ärtownspeople. tre

vilkadock de påHeath dokumenterar sättVad är attoch skriva.läsa
olika verksam-läser i sinaochoch skrivertillförhåller sig texterman

"black,beskrivsTrackton,markant. Isigskiljerheter som ensom
livsstil, såvälsödemsmed icommunity" ärrötterworkingclass agrara

vardagen. Man läserunderordnad delskrivandetläsandet avensom
utbildningssyfie. Deneller iför nöjesällan mestexempelvis ytterst

de brev kom-viadelinformation ärkomplicerade texttar somavman
lokala för-nyheterdelliksommyndigheter rörolikafrån somenmer

förkollektivt kommentarer. Iofta läsesför övrigtochhållanden som
prislappar, räkningar etc.viainformationelementärdetövrigt är mest

motsvarande inriktatskrivandet sättreligiösa ärvissaliksom texter.
liksomtelefonnummershoppinglistor,praktiska problemlösapå att

möjligt talas viddet intefaktisk information ärmeddela när attför att
personligen.

27 1983Heath, S.B.,
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Roadville,I beskrivs white"a working-class community",som som
finner bredarevi register läsande också innefattarett tidskrifter,av som
och information"tyngre" däremot inte litteratur i någon störremen om-
fattning. samlarMan information det angår familjen, försam-om som
lingen och samhället. Föräldrarna inriktade på förmedlaär viktenatt av
läsning till barnen, läser "bedtime stories" och samtalar kring derasman
innehåll både vid läsande också i andra sammanhang. Manmen ger
barnen böcker redan innan kande läsa. Barnens inskolning i lä-egna

planeradsande del föräldrarnas uppfostran.är Barnen blir likasåen av
medvetna lärande i skolan handlar återgeatt liksomattom texter,om

det finns lcriterier för vad och fel det gälleratt är rätt hurnärsom en
skall återges medan själva idén återge ellertext att mindretexten mer

framstårordagrannt eller mindre poänglös för barnen isom mer
Trackton.

finns således både skillnaderDet och likheter mellan de båda sam-
hällena. RoadvilleI "reading ... frequentlyär praised ideal.", medana

talks"almost about reading activity itself i Trackton.untono one as an
skillnadernaMen det uppenbart ocksåärtrots "Roadville residentsatt

to".28only when theywriting have försökerDe flestalösa deuse pro-
blem telefonen eller personlig, muntlig kommunikation. Likasågenom
erbjuder de arbeten de flesta har någoninte ytterligare utmaning vad
gäller användning text.av

the townspeople,För vit och färgad medelklass,utgörs ärsom av
förhållningssätti till annorlundamönstret många Derastext sätt.

kulturella och sociala preferenser sig självman ser som-
det"mainstreamer" i amerikanska samhället orienterar dem mot-

världsbilder och ideal ligger utanför det lokala samhället. För attsom
upprätthålla kontakten med dessa nationella, och till och med interna-
tionella, värdesystem och intressen, vänder sig till tidskrifter, litte-man

handböcker och bred uppsättning skriftliga källor.ratur, harManen av
stark på skolan medel utveckla sig själv och skaffatro att sigen som en

social position. Och har yrken krävande och utvecklandeärman som
användningvad Men kansketexter. intressantännuettavser av mer

drag deras förhållningssätti de använder värderingssystemär däratt ett
skriften förutsättning för skall kunnaär orientera sig iatten man var-
dagen.

Secondary the face-to-face network, usually authoritativenotsources, are
for mainstreamers. They choose their movies the advice of the critics;on
they select their automobile tires recommendation of consumers gui-on

they seekdes; professional advice for marital problems, andout for interior

23Heath, S.B., 1983 231s.
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of formalindividual"s assertionideas.and landscaping Andecorating cre-
and distinctionawardspublicdegreeseither universitydentials ma-or ——
writing" rules for"spell inThey formalizeauthority.himkes out ac-oran

clubsauxiliary of theclubs, ladiesneighborhood tennissuchtivities, as
graduationandcouncil,human relationsof themeetings events atchurch,

school.highseniorthe

kunskap ochskrift och densåledes beroendelivsstilenHela är ex-av
relevant infor-läsersjälvdirekt genomförmedlas attpertis mansom

förtrognakontakt med ärellermation taratt sompersonermangenom
förlagt tillinteintresserad Läsande ärinformation ärmed den av.man

alla ak-igenomlivetaspektspeciell strömmar snart sagtnågon utanav
tiviteter.

handlar hurframställningdel Heathssärskilt intressantEn omav
förhålla sig tillbarn tillförbereder sina textattmainstreamersdessa

ochskrattarläsa. kommenterar,de kan Maninnanlångtdetta sätt
lär vilkabarnen sigochsammanhangmångatextstycken idiskuterar

Föräld-olikaför tolkakriterierna texter.relevantde typerattär avsom
utför omöjliga brag-djurmoderna"absurda"läser somomsagorrama

uppskatta sådanaläroch sigmänniskorsigbeterellerder mansomsom
tolkas bokstavligtskalldellär sigBarnenñamställningar. texteratt en

direktverklighet imeddärstår överens yttrestämmerdet enensom
med framställ-självavid andramedan poängenärbemärkelse, texter

så produ-för påhändavad kan sättvåld på attgörningen att somman
bok kanstår idetocksålär sighistoria. Manrolig att ensomencera

informationtillläst ellerandrastår idettillkopplas texter mansom
frånutsträckning justihämtasArgumentpåfått storsätt.annatman

det på-lästtilllär hänvisaoch sigkällorskrivna om manmanvarman
verklighetsförmedling,ochbåde fantasiredskap förblirstår. Texten ett

båda dimensioner.mellan dessapendlingföroch en
ochtillförhåller sigtownspeoplehurbeskrivning texterHeaths av
detillustrerarför barnförmedlar sinadetolkningförde regler som

ochskiiftanvändningförmedlaskapitalkulturella genomgenomsom
beskrivsskillnadertill Deförhållningssättochattityder texter. som

bemärkelse,skrivande iochfärdigheter i läsning snäv utangäller inte
itillförhållningssättochbehärskning texterde som resurseravavser

till iförhålla sigOch det detta ärprojekt.olika sätt textärlivets att som
generelltutbildningssystemetmed detöverensstämmelse settbäst som
Bourdieusktstadier.högre Förpååtminstone travesteraattpremierar

replierar påutbildningochföräldrarkanspråkbruk säga att sammaman
kulturella kapital.ochsocialaslags

2° 1983 237Heath, S.B., s.
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Avslutande kommentar

framgått skriftspråksanvåndningSom är central samtidigten men
mycket dimension det moderna samhälletsammansatt och dess kun-av

Skriftspråketskapsformer. fungerar kitt i samhället och mellanettsom
samhällen i den mening det tillåter utbyte erfarenheter ochatt impul-av

allainom områden, samtidigt fungerarsnart sagt detser men som en
differentierande mekanism. Behärskning den form kommunika-av av
tion skiktar människor vad derastexten representerar möj-som avser

klara skolanligheter sig i och få tillträde till arbetsmarknaden.att
allt flerSkriften i arbetsprocesser ochtränger avancerade färdighe-ner

ochläsning skrivning bliri nödvändighet inom de flestater områ-en
Informationsteknologinden. också förlängningär skxiftspråksori-en av

och leder tillenteringen rikare flöde informationän och doku-ett av
skallmentation produceras och bearbetas. Kraven på kunnasom att

förståeliga dokumentskriva anpassade till olika krav hos kunder, kli-
eller patienter ökar och blir del alltfler yrken och verksam-enter en av
Skrift arbetsspråkheter. blir for allt fler.

läsning ochGenom skrivning så centrala aspekteratt är vårtav
samhälles fungera kan bristande färdighetersätt att bådeman se som

på och orsak till människor lyckas eller misslyckas.symptom att I en
kan hävda förhållandemening det det kunskapsintensivaatt attman

samhället i så utsträckning låterlitterata färdigheterstor avgörandevara
för människors skolkamär och yrkesframgång tämligen logiskt ochär

meritokratisk ideologi. finnsDet funktionelltrepresenterar ett storten
de kommunicera,värde i ochsätt att skriftenargumenteraresonera som

och helapremierar vårt samhälle beroende dessa förhållnings-är attav
förs vidare och utvecklas. Individers behärskningsätt avanceradeav

färdigheterlitterata bör därför viktig komponent detvara en av som ger
framgång i skolan såväl på andrasom arenor.

frågaintressantMen i sammanhanget vilka åtgärder kanen som
förin den relativt eleverstöttasättas gåratt igenomstora grupp av som

skolan utveckla funktionella färdigheter. finnsutan Det självfalletatt
enkelt på denna fråga.inget Men viktig insikt den svenskaär attsvar en

de kompensatoriskt:skolan ambitioner byggtstrots in utbild-isom-
alltsedan skolreformemaningssystemet och enhetsskolans och seder-

grundskolans införande tycks ha förmågaviss produceraattmera en-
relativt andel elever med färdigheter klart understigerstor demen som

blir resultat andrai skolsystem och frågan inte trendärsom om samma
finns andrai exemepelvis matematik.ämnen, Men vi mycket litetvet

hur denna underpresterande bemöts och behandlas i klass-om grupp
och vilka konkreta pedagogiska utmaningar de ställs inför ellerrummet

hur det möjligt igenom skolanär utveckla funktionellaatt attutan
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forskning vad fak-förekommer endast ringakunskaper. Det somom
begränsad analysundervisningen skolan och mycketihändertiskt i en

direkta under-misslyckanden "produceras" i denochlyckandenhurav
lådavärld i många avseendeninreSkolans ärvisningen. svarten som

de faktiska kunskapernaallehanda åsikter därharmänniskor om, men
dåliga.verksamheten ärom

avancerade färdighetersammanhanget deipositivadet ärMen att
vadtydliga exempel kanskrivningoch ärläsning utgör mansom

utvecklas första handinstitutionella färdigheter. iDetypiskakalla som
omgivningar denutmaningar kan i iochuppgifterpå som mansvar

miljöer skola och yrkesliv erbjuder.institutionella somtyp av
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Bakgrund

1980-talet har forskningen läs- och sloivsvårighe-Sedan början av om
Forskningenkraftigt. har också lett tillexpanderat vetenskapligtter

också har relevansresultat i pedagogiskahållbara sammanhang.som
resultaten också nåtthar till skolorna.Till del Samtidigt leverviss ut

föreställningar läs- och skrivsvårigheterdock saknarmånga om som
Å sidan finns föreställningkvar. kan kalla förstöd forskning vii ena en

hjälpmedel, ellerfix". intensiv"the quick Ett träningsinsats skallen
Åavhjälpa problemet.varaktigt andra sidan finnssnabbt och en upp-

skrivsvårigheteroch bort.fattning läs- Bara "har iatt mognar man
problemen försvinna några särskildakommer insatser.magen" att utan

forskningsöversikt syftar till sammanfatta huwidresultatDenna att
skrivsvårigheter.läs- och Särskildforskning tonvikt läggs vidomav

för utformning skolansrelevans insatser förstudier har eleveravsom
skrivsvårigheter. Däremot har studieroch huvudsakligenmed läs- av

inte tagitsgrundforslcningsintresse upp.
Översikten litteratursölming databasernabygger i "Education In-

och med sökbegreppet"ERIC" "LLBA" "Reading dif-"PsycLit",dex",
genomgång artiklar tidskriften "Reading Researchñculties". En av ur

har också Tonvikten litteraturgenom-1997 gjorts. i1985Quarterly" -
artiklar publicerats i vetenskapliga tidskrifterligger pågången som

använder vetenskapligatidskrifter sig granskare fördvs. attsom av
har bidrag konferens-i internationella ochmanus. Dessutomacceptera

falli de bidragsgivama/redaktörematagits ocksåprojektrapporter upp
författare till artiklar läs- och skrivsvårigheteråterfinnas ikan omsom

Monografiertidskrifter. har inte devetenskapliga tagits oavsettupp om
forskningskaraktär, lärobokskaraktär, populärvetenskaplig karaktärhaft

debattböcker.eller varit
sökningen resulterat drygt femhundra referenser.Sammanlagt har i

forskningsfáltethar bedömts täcka och första-Bland dessa 60 ge
förebygga"att och läs- och skrivsvårighe-handsinfonnation mötaom

urvaletkriterier har väglett de 60 artiklarna:Följandeter". av

originalforskning-
för pedagogiskt metodik eller stödåtgärderimplikationer—

forskningssynteser/metaanalyser-
publiceringsår-

forskningsbibliotekåterfinns svenskai-

Originalforskningskravet innebär studierna skall ha publicerats iatt en
tidskrift eller internationell symposierapport. skallvetenskaplig De

relation .implikationer förtydlig till empiri. pedagogiskockså ha en
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stödåtgärder innebärmetodik eller antal betydelsefullaatt ett veten-
läs- och skrivproblemens biologiska,skapliga bidrag psykologiskaom

karaktär Forskningssynteser/eller språkliga inte medtagits. meta-
sammanfattar eller bygger rad enskildaanalyser under-ensom

sådana funnits tillgå.har utnyttjats där Studiersökningar publi-att som
1990-talet framförunder har prioriterats sådana publiceratscerats som

praktiska skäl har endast sådana bidrag1980-talet. Av finnsunder som
forskningsbibliotek första handvid svenska i Statens Psyko-tillgåatt

funnitslogisk-Pedagogiska bibliotek eller tillgängli-sättannatsom
valtsi Sverige ut.ga

begreppsbestämningar och avgränsningarNågra

skrivförmåga läs- och skrivkunnighet. DefinitionenochLäs- är änmer
vidaste elleroch skrivförmåga i mening, "literacy",läs- närmastsomav

lyder,engelskamotsvarande term avser

"Förmågan använda tryckt eller handskriven föratt text
olikasamhället och fylla kraven i vardagssituationerifungera-att

behov och måltillgodose sina personligakunna-att
utvecklas enlighet medförkovra och i sina personliga förutsätt-sig-att

ningar
l3,0ECD 1995, sid 14Skolverket 1997, s
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och skrivkunnig den kanLäs- är person som

understanding both"with read and write short simple hisstatementa on or
her everyday life" UNESCO 24.1993, s

såväl kvalitativa kvantitativa åtskillnad oftastDenna integörs närsom
och skrivproblem diskuteras. läs- ochläs- Termen skrivkunnighet an-

ofta i den allmänna debatten basfárdighetsnivånvänds i grundsko-om
läroplansforrnuleringamalan gymnasieskolanoch ligger linjeiatttrots

skrivfönnåga"med definitionen "läs- och lederDetta ofta tillav ovan.
missförstånd hos allmänheten svenskasvåra skolelevers läs- ochom

klararslcrivförmåga. Gyrnnasieelever inte med god förståelseattsom
nyhetsartikel dagstidning blir betecknadeläsa i läskunni-"ejenen som

skrivförmåga kommer denoch i allmännaga". debatten fram-Läs- att
förmåga tillägnar sig ellerträda inte tillägnar sig tidigt imansom en

finns där fasta kimskaper.livet, och sedan UNESCO:s defini-som som
analfabetismensig bättre diskuterartion lämpar världeninär änman

vardagskravendiskuterar på läs- och skrivförmåga i Sverige.när man
definitionUNESCO:s lcravnivå där kanMedan särskiljager en man en

icke läs- och skrivkunniga, beskriver Skolverkets/OECD:s defi-grupp
där alla har förmågankontinuum i någon utsträckning.nition Denett

förmågadenna i vardagslivet varierarlcravnivå tid och frånmöter över
till "läs- och skrivhandikappad"situation. Densituation iärsom en

det nödvändigtvis i andra situationer.inte Den lämnadesituation är som
förmåga 1950-talet klararmed godtagbar på inte säkert lcravni-skolan

antal elever klarar kraven1990-talet. Ett i de första årskur-vån på som
det årskursenEtt läs-skolan inte i och skrivhandi-i gör senareserna

längredärför fönnågan inte kraven.kapp uppstår Ande-motatt svarar
med läs- och skrivsvårigheter alltsåmänniskor relaterat till delen är

Ökar ökar vid oförändradställs. kraven fönnågenivåkravyttre ensom
skrivsvårigheter.andelen med läs- och Detta skiljer läs-också inte och

från andra handikapp. WHO:s "relativa handikappbe-skrivsvårigheter
sådan relationWHO 1988 just mellan individensgrepp" enavser

och samhällets krav.förmåga
Läsförmåga innefattar såväl avkodning förståelse textsom av

Dyslexioch Lundberg 1992. specifika svårigheterHöien medavser
medan förståelseavkodning, inte primärt problem. kanDet dockär ett

utvecklas följdproblem det primära avkodningsproblemet.ett avsom
åtgärdade dyslexiproblem leder alltså till beståendeIcke även närmen

gäller läsförståelse. bör påpekas dyslexidet Det inte betecknaratt ett
biologisksjukdomstillstånd eller sjuklig avvikelse. Dyslexi betyderen

från latinet "dålig läsning".direkt översatt
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Relationen mellan avkodning och förståelse multiplikativ:är

Läsning Avkodning X Förståelse

såvälinnebär "A" "F" nödvändiga.Detta att representerar vartsom men
tillräckliga villkor för läsförmåga.för inteoch sigett

betecknar den fasoch skrivinlärning i individens utvecklingLäs- av
skriftspråketsskrivförmågan där förmågan tillämpaläs- och grund-att

läggande konventioner etableras och automatiseras dvs. individen blir
förutsätterskiivkunnig". grundläggande"läs- och Denna process en

talspråkets formegenskaper talflödetmedvetenhet att represente-om -
ord, forrnegenskaper och enbart be-följd orden har inteattavrar en

och kanfenomen, ord, ordsammansättningar meningartecknar att nya
språkreglemabildas de grundläggande tillämpas.att samt attgenom

ändras ochinnebörd kan utbytenordens och meningamas genom om-
fonem.betydelseskiljande språkljudkastningar av

flytan-skrivinlärningen nått så långt barnet kan läsaläs- ochNär att
för i utvecklingen läs- och skriv-de förutsättningar nyttett steg avges

förrnågeutvecklingenfas påbörjas deiförmågan. En genomny nya
skriftspråketOrdförrådetläsningenerfarenheter växer attger. genom

nyblivne läsaren för ord endast sällan uppträderden isomexponerar
frånförlitar sig skñftspråket till skillnad det vardag-Vidaretalspråket.

situationsbundet tolkningsstödtalspråket inte på gester,liga ett an-
tonfall, referenser till den omedelbara omgivningensiktsuttryck, etc..

därför tillägna generellt användbarsig bak-förutsättsLäsaren en
skriftligt framställningssätt, olika egenska-grundskunskap textersom

och krav på läsaren bakgrundskunskapuppbyggnad Dennaetc.per,
fram läs- och skriverfarenheter.utsträckningiväxer stor genom egna

definition läs- och skrivkun-förmågenivå UNESCO:sDen som av
förkan grundläggande mål läs- ochnighet sägas ettvaraovan anger

Utvecklingen individens läs- och skrivförrnåga harskrivinlärningen. av
påbörjats i detta stadium. denna utveck-emellertid endast Hur process

utsträckning de vardagliga läs- och skrivlcrav ochlas beror i stor av
individen för. kan utvecklas bå-erfarenheter Processenexponerassom

riktning under skoltiden såväl vuxenlivetoch negativ ide i positiv som
1996.Myrberg

och slcrivkunnighet" respektive "läs- och skrivfönnåga" bru-"Läs-
förmåga.behandlas På engelska inkluderar begreppet lite-kar som en

läsförmåga och skrivförmåga. dock korrektbåde Det är attmerracy se
läsa och skriva tvåpå förmågan dimensioner iatt separatasom som

avseenden hand hand.många går i Det är
ovanligt läs- och skrivsvårigheter inte uppträder samti-attytterstt.ex.

flesta läsforskare och pedagoger båda färdigheternadigt. De attmenar
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finnsskall dockbästa resultat nås. Detsamtidigt förutvecklasbör att
utvecklats från skrivför-läsförmåganexempel påhistoriska separatatt

läsfömiå-första handöversikt i1981. DennaJohanssonmågan avser
ga.

ochgrundläggande läs-mellanRelationen
skrivsvårigheter ochochläs-skrivinläming,

läsförmågasenare

varda så han fårskallhar, åt honom givet,och överatt"Ty somenvar
också det han har"honom skallicke har, frånden tagassomnog; men

XXV:29Matteusevangeliet

och skrivinlämingenproblem läs-hur ipåvisat1986 harStanovich
läsutveckling enligtfortsattai barnetsförstärksochvidareiörs ett

utvecklingen läs-"Matteuseffekt" ibetecknasmönster avsom ensom
har tidigt oftaläsutvecklingsspåretförst iliggerbarnförmåga. De som

skriftspråket byg-alfabetiska koddenskolan upptäcktbörjardeinnan
ordförråd. De uppträderdekod ökar sittdennahjälpMedpå. avger

stolthet,förundran, ochföräldrarstillreaders" sina"compulsivesom -
irrelevantahur ellermeddelanden,skrivnaAllaförtvivlan.ibland även

kodknäckarutmaningar. Mönster ibetraktasdeobegripliga än är, som
till automatiseradeupphovbokstavskombinationermöjliga ger

och hastighet i ordigen-ökar precision1983Fodor"moduler" som
medve-behöveravkodningenflyter styrasLäsningenkänning. attutan

"ortografisktbildar så småningomordVanligaviljemässigt. ettochtet
kanoch särdragvisuella formordensdärminnebarnets mat-ilexikon"

förbehövermindre energiMindre och avsättasdirektchas texten.mot
till detkande kognitiva avsättasordavkodning. Mer somresursernaav

barn å and-med Demeningenfinnasyfte; texten.läsningens attär som
undvika svårighe-tenderarläsinlämingensvårigheter ifir attsidanra

de läser. skolanIväljer lättaremindre. De ärläser närtexterDetema.
ofta oöverkomli-svårigheterbarnenerbjuder de övrigaintetexter som

där hotetupplevelsefallskolan blir iiLästimmama värsta omenga.
hamnarbarnen inärvarande. Mångaständigtmisslyckande är somav

familjen. Derasläsutveckling istödockså i sinsalcnarsituationdenna
effektivt stödochuppmärksammarskolanpåhängerutveckling att ger

läsutveck-tidigt barnetsstöd isvårigheter. Ges ingetderasför mötaatt
ochde övrigaläsförmåga växa sättaikommer attling gentemotgapet

aldrig ige-Matteuseffekten kommerFörlorarna iskolämnen.allaspår i
Även deras svå-avkodningenflaskhalsden representerar. omsomnom
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righeter efter många års konfrontationersträvsamma med skrift inte
längre den deär obegripligt ocharten att läser hackigtstavar blirav
avkodningen i sig barriär för läsförståelsen:en

quite possible for"lt decoding be slow and capacityde-accurate to so
manding that strains available cognitive andresources causes compre-

breakdowns.hension Comprehension fails because of overreliancenot
decoding, but beacuse decoding skill developed enough."noton

Stanovich 1986, sid 373

Stanovich alltså långsam och osäker läsning inteatt resul-ärmenar ett
fixering vid avkodning. l stället den följdtat avkod-är attav en av

ningsskickligheten otillräckligt utvecklad,är och lämnarinte utrymme
för förståelseinriktade läsningen.iprocesser

"Matteuseffekten"I ligger ömsesidiga orsakssam-mönsterett av
innebärband. förmågaDetta resultat orsaksfaktoreratt är etten som av

skedei inledande i läsutvecklingen i skede i individensett nästa ut-
veckling blir orsaksfaktor till fortsatt utveckling läsförmågan.en av
Ordförråd pekas sådan variabel, liksom ackumulerad läser-ut som en
farenhet. Stanovich a.a.1986, sid 380 mycketvisar variatio-stora

lästräningsmängd i skolani mellan elever med olikaner grupper av
lässkicklighet. Under studerad vecka läste de avancerademesten en av

klasseneleverna i 1.933 ord under lästimmarna. deEn mindreav avan-
eleverna lästecerade 16 ord under tid. Andra forskare refe-samma som

Stanovich de summerade läserfarenhetemaatt under ettreras av menar
tillår uppgick 100.000 ord för den elever minst läs-ca grupp som var

motiverad. De motiverade eleverna läste mellan 10 ochmest 50 miljo-
ord, dvs l0O-500 gånger den lästeän minst. Enner mer grupp som po-

och negativ cirkelsitiv etableras. eleverDe detränar ären mestsom
redan utvecklat sin lässkicklighet medan de elever be-mest,som som

höver fårträning minstmest
pedagogiska implikationemaDe "Matteuseffekten" uppenbara.ärav

lärare arbetar enligtDen teorin läsproblem bort- dvsväxerattsom att
bara behöver invänta "läsmognaden" underminerar sina eleversman -

Ävenfortsatta utveckling. eleven med tidiga läs- och skrivproblemom
alla odds skulle hinna ifatt årskursi eller2 3 ligger förlustermot i form

ordförrådmindre och mindre läsrutin honom eller henne fateti närav
orienteringsämnena kravnivån något årsätter långsammareDensenare.
utvecklade läsaren med sitt mindre ordförråd kommer få svå-att stora
righeter; svårigheter kanske inte uppenbaras för läraren dei förstasom
årskurserna.

"Matteuseffekter" läsutvecklingeni inskränker sig inte till barn- och
ungdomsåren. Ett viktigt observandum är att:
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educationcountries receive andthe citizenz of OECDthough"Even more
before, largematerials thanricher in writtenenvironmentstheir ever aare

skills deficentadults find their innumber of oftenincreasingand are
situations"everyday

sid 221995,OECD

läsförmåga kommerfortsätter utveckla sininte attDen ettattsom
skolanökar. lämnarkravnivån Degrundläshandikapp att somav

enligt studietillfredsställande läsförmåga kommer attmed ut-samma
kraven:förmåga de ökadeveckla sin genom

in adult literacy"andsustains enhances performance"practice
sid 171995,OECD

läsförmågangod prediktor förvardagskraveninnebärDetta äratt en
läsförmågakravnivån predicerareller i land.individ Att ärhos etten

harden orsakar läsfömiåga. Videtdock inte säga attattsamma som
beroendeförhållandeömsesidigtsannolikhet med göra.attmed ettstor

ökarläsarnamellan de och de bästaläsfönnâgai sämstaVariationen
variationsvid-Bland de under årår. 20till 30 ärpåtagligt yngstaupp

Skolanalla åldersgrupper.begränsad jämfört med övrigaden mycket
grundläggandepresterande eleverna vissöverhjälper de svagast en
förmågan.skolan deras Härde lämnarfárdighetsuöskel. När avtar

arbetslivet ellerjämfört med ii skolan iläskravendagligadespelar
skolan deroll. Samtidigt intesannolikt viktigarbetslöshet utmanaren

högskolankrav idetillräckligt. Närförmåga möterläsarnasbästa nya
fem l6-25-åringar ideras förmåga. Fyrautvecklasarbetsliveteller av

gångböcker åtminstoneläsförmåga läserhar högst en persomgruppen
23läserMotsvarande andel i sämst är procentvecka. somgruppen

tydligträkning arbetetoch iskrivning1996. Läsning, ärSkolverket
läserarbetslivetBland de iläsförmåga. sämst ärtillrelaterat somunga

jämförtveckaoch räknarläser, skriverendastdet procent varsomsex
frekvensenSkillnaden iläsarna.bland de bästamed 25 procent unga
mellan dedubbelt såarbetetoch räkning iskrivning är storläsning,

skillnaden mellan de bästa och26-35-åringamaochbästa sämsta som
l6-25-åringama.sämsta

markant läs-ocksåSkolverket 1996 visarIALS-studien sämreen
ellerstudentexamenutbildnkngmed lägreblad äldre änförmåga mot-

äldre återfinnsblandläsförmågatendens tillsvarande. Denna sämre
med lägremedjämförthögutbildade,debland ut-även personermen

uttalad.myckettendensenbildning är svagare
för nybörjare i sko-beskrevStanovich 1986Matteuseffekten som

människor med låg läs-funktion livet Ungauppenbarligen ilan ut.är
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förmåga undviker eller bort från läskrävande och lästränandesorteras
arbetslivet.uppgifter i utbildning och förmågaDen de lyckas uppnå när

skolan snabbt tillde lämnar följd bristande träning.avtar av
lämnar ungdomsskolanDe med god läsförmåga tenderar där-som

söka till fortsattsig utbildning och arbetsuppgifterattemot ut-som
läsförmågaderas ytterligare.vecklar fårDe dagliga möjligheter trä-att

utveckla förmåga.och sin En väsentlig andel behåller sin goda läs-na
livetförmåga ut.

svenska i denKursplanen i läroplanen för grundskolan säger attnya
årskursde slutareleverna nio skall kunna läsa dagstidningsartiklarnär

med god förståelse.liknandeoch Resultaten från "lntemationaltexter
Study" visarAdult Literacy 20 ungdomarna i ålders-att procent av
år i Sverige klarar18-25 inte detta krav Skolverket 1996.gruppen

dålig läsförmågahar såFem de inte klarar enklaprocent att texter.ens
uppgifter klarar bestårdenna identifieraDe i och kopieraattgrupp en-

kortaord från mycket informationstexterstaka t enkla blanketterex
Å andraanvisningar. sidan klarar fyraeller tio kravnivå motsva-av en

högskoleprovets i svenska.rande Tio ungdomarna klarar deprocent av
uppgifterna i undersökningen.allra svåraste uppgifterDessa innebar

komplicerade bearbetningarofta ostrukturerat och svår-göraatt ettav
textrnaterial.överskådligt Spridningen förmåga,i från femde procent

klarar de allra enklaste uppgifterna,bara till de tio procentsom som
svåraste, alltsåde allra mycketklarar Den minst kapablaär stor. grup-
skall förväxlasproblem inte med analfabetism. kanDe läsa ochpens

de definitionerenligtskriva UNESCO se sid 3 Derasovan, anger.
de inte kan använda förmågaproblem sin denpå nivå det moder-är att

kräver kravnivåsamhället för länge sedan kravni-passeratenna som-
för "läskunnighet"vån

för denKonsekvenserna inte klarar grundskolans kravni-grupp som
såväl på arbetsmarknadenvå tydliga för fortsatta studier.är Ar-som

betslöshetsrisken till tio gånger så i femär stor procentsex gruppen om
uppgifterna undersökningenklarar i jämfört med bland desämstsom

klarar uppgifterna bäst.lO Hälften i 18-25-procent som gruppen av
klarar uppgifterna bäst studeraråringar vidare. Ingen isom gruppen

det.klarar sig Sju åtta i den bästasämst har minstgörsom av gruppen
allmänteoretisk gymnasiekompetens. femEn deni sämstaav gruppen
har det.

resultaten International AdultI Literacy Study IALS avtecknarav
polariserat samhälle, där femtesig elev lämnar skolan med dåligett var

medan fyraläsförrnåga, tio har mycket god förmåga. femte-Denav en
läsuppgiftemadel klarar i undersökningen dåligt klarar ocksåsigsom

efterlivet skolan.dåligt i Resultaten IALS-studien, liksom Stano-av
artikel Matteuseffektenvich 1986 pekar tydligt på faran i in-attom
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läsning ochskränka frågor läsinlärning till skolproblem eller till ochom
pedagogiskmetodiskamed problem. skrivsvårigheterLäs- och är ett

harsamhällsproblem med fördelningen välfärd, kultu-göraattsom av
materiella tillgångar. fördelningspolitik, arbetsmark-rella och Det rör

socialpolitik och kulturpolitik lika högnadspolitik, i grad skolpoli-som
tik.

för förebygga och läs-Tidiga insatser mötaatt

skrivsvårigheter träning fonologiskoch av-
och fonologisk förmågamedvetenhet

1991 påpekar klaroch Höien majoritetLundberg att trots att en av
"icke-läsare" flestaskolan har de samtidigt ofta välalla barn börjar som

läsning och skrivning,föreställningar böcker, tidningarutvecklade om
erfarenhet framrika har alltså lett tillDenna inte läs-och andra texter.
skallläsfömiåga uppstå krävs explicita instruktionerförmåga. För att

utveckla läsfárdigheter Läsförmågatill a.a. sid 73.hjälper attsom
följd naturlig utveckling eller allmänt lässti-uppstår inte som en av en

beroende aktivt lärande föräldrarmiljö. där ellermulerande Den är av
fungeraockså kan instruktörer.äldre kamrater som

millions of illiterate adults with school experience reside"Hundreds of no
polluted with commercial and road signsenvironments print wit-urbanin

much a.a. sidmaking progress." 73.hout spontaneous

konstaterar också sambanden mellan kunska-och HöienLundberg att
grundläggande funktioner läsriktning etc försko-iläsningensomper

läsförmåga i skolan sid 76. Erfarenheter högläs-ochlan är svaga av
historieberättande, och skriftliga budskap Print awareness" ining,

framför allt relaterade till förmågan tolka språkligaformerolika är att
de skriftliga eller muntliga. kritiska faktornbudskap, Denäroavsett om

utveckla läsfärdighet avkodning ord enligt radför äratt av en sam-
fonologisktstudier medvetande. barn kan inte utnyttjaEttstämmiga

erfarenhetergenerella "texter" skriftliga och muntliga diskur-sina av
kritiskt mått fonologisk medvetenhet uppnåttsförränser ett av

förmågaoch Höien, sid 78. måste utvecklaLundberg Barnet atten
skifta uppmärksamhet mellan språkets form och innehåll.viljemässigt

otillräckligt utvecklad fonologisk förmåga kommerbarn harDe som en
osäker läsning. Lundberg sammanfattaruppvisa långsam, och Höienatt

den fonologiska medvetenhetensforskningen betydelse i läsinlär-om
pedagogiska budskap:följandeningen i
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phonological"Preschool oftraining facilitates the acquisition ofawareness
skills school.reading and spelling in Our experimental approach has given

unambiguousthis issue rather clear and straightforward impli-Aanswer.a
befindings would oral phonemiccation of trai-to suggest awarenessour

school withchildren who phonemicning for start poor awareness per-—
reading instruction, suggested by Juelhaps routine to etprecursoras a as

sid 88al. 1986."

konstaterar vidare för-Lundberg Höien olika ikognitivaoch bristeratt
relaterade till fonologisk förmedvetenhet utmärkandemågor ärärsom

utmärkande dragen dyslexidyslektiker. iDe är

effortful andslow, dysfluent word recognition ...""Nonautomatic,
sid 89.

dyslektiska IS-åringar 1,5 sampelpå 19 iEn ettprocent omgrupp
uppvisade klara problem rad uppgifterelever i åk 8 med1.250 en

fonologisk medvetenhet jämfört med jämnårigatestade såväl icke-som
"läsförmågematchade" de flestadyslektiker med elever. Iyngresom
samtliga dyslektiska barn samtligaavseenden presterade övri-sämre än

uppgifterna särskilt utmärkande ñr dyslek-svarstiderLånga varga.
tikema.

och 1994 fonologiskRashotte konstaterarWagnerTorgesen, att
fonologisk medvetenhet, fonologiskt ochminneförmåga utgörs av

åtkomst access:fonologisksnabb

phonological skills developing from the childs prereadingfamily of"... a
and existing independently reading and generalexperiences, oflanguage

be uniquely important in helping children acquire earlyintelligence, may
skills .." s 277reading ....

faktorerna visar sig ha starkt samband medolika fonologiskaDe ett
sambandetallmänintelligens förskoleåldema r.52-,83, medani

och 70 andra årskursen skolan. Samti-till mellan r,32 i isjunker r,
mellan fonologisk förmåga förskolan och års-sambandet i idigt ligger

studien tillämpar huvudsak "Wholede skolor ingår i ikurs 2 som en
litetmed mycket explicit instruktion "phonics"iLanguage"-ansats, av

tolkartill resultaten såpå 49 1.0 Torgesen et att:r,r,

enduring of childrens endowmentabilities cognitive"..these aspectare an
reflection of knowledge andand simply skill they acquirenot a as a re-are

read." sid 281sult of learning to

medvetenhet hos förskolebarn har lång radBristande fonologisk i en
forskare under de kunna förut-olika tjugo åren visatsstudier senasteav
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läsinlämingsproblem i skolan.säga harDet funnits olika ståndpunkter
det gäller tolkningen det robustanär sambandet mellan fonologiskav

förmåga och läsförmåga. Ett ömsesidigt samband mellan de fore-två
faller föreligga, där dock orsaksriktningen från fonologisk förmåga till

starkareläsförmåga den omvändaär än orsaksriktningen. Lundberg
1991, sid 50 visar hälften variationen läs-att än i ochmer stav-av
ningsfonnåga årskurs kani 2 förklaras fonologisk medvetenhet iav

Stanovichförskolan. 199 har visat fonologisk förmåga fortfaran-att
de fungerar prediktor för läsfönnågeutvecklingen bland 10- ochsom en

från årskursll-åringar till4 årskurs 6 i amerikanska skolor. Detta
gäller inverkan tidigare läsförrnåga,även när icke-verbalmätt intel-av
ligens kontrollerad. Torgesen 1994,är studeradea.a. beroen-etc et
deförhållandet mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga i lon-en

frångitudinell studie förskolan till och med årskurs i skolan.2 De
sammanfattar sammanfattar resultaten studien med konstateraatt attav

ömsesidigt beroendförhållande existerar mellan de två,ett attmen or-
saksriktningen starkare från fonologiskär medvetenhet till läsförmåga
än tvärtom:

"The indicated thatanalysis prereading skill in kindergarten did in fact ha-
significant causal effect subsequent development of phonologicalve a on

skill, although this effect moderate when compared the effect oftowas
skillsphonological reading." sid 282on

den sk "BomholmsstudienI Lundberg, Frost och Petersen 1988 de-
monstrerades inte endast prediktionsvärdet fonologisk medvetenhet,av

också inverkan särskilt träningsprogram för barnutan harettav som
bristande fonologisk medvetenhet. Ett åtta månaders dagligt tränings-

till danska förskolebarn, samtidigt kon-program gruppgavs en som en
trollgrupp matchats vad gäller socioekonomisk bakgrund, intelli-som

och lärarstöd inte fick något träningsprogram fonologiski med-gens
fonologiskvetenhet. Test förmåga visade experimentgruppenattav

presterade bättre kontrollgruppenavsevärt efterän träningsperioden.
effektenSärskilt påtaglig i förmågan identifiera och manipuleraattvar

fonem Ordförrådi ord. och bokstavskännedom påverkades däremot
inte träningsprogrammet. I uppföljningsstudie konstateradesav atten
experimentgruppen också uppvisade bättre stavningsfönnåga under de

första skolåren. barnDe kunde utpekastre "riskbarn" vadsom som
gäller läs- och slcrivproblem med ledning bristande fonologisk för-av
måga tjänade särskilt mycket på träningsprogrammet. femFyra barnav

dennai hämtade de andras försprång, och utvecklade sedangrupp upp
normal läsförmåga under de första skolåren. Motsvarande barntre i
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eftersläpade däremot under hela uppföljningsperio-kontrollgmppen
den.

Rohl 1991 placerar fonologisk medvetenhet fa-och iTunmer en
förmåga, dvs fönnåga växla perspektiv frånmetakognitivmilj attav

eller till reflektion handling. Underannanhandling språklig över en
förskoleåldem barn sådana förmågor,utvecklarperiod i slutet somav

möjliga för dem.läsinlärning Derasuppgiftersedan gör tsom ge-ex
läsinlärningkring fonologisk medvetenhet ochforskningnomgång av

ifonologisk med-för pedagogiska Träningriktlinjerleder till program.
förskolepedagogik,.integrerad del Programmetvetenhet bör avvara en
sjunga,leka, dansa med höglust och spontanitetförena dragbör enav

frekvenssvårighetsgrad, längd, och ord-övningamasstrukturgrad av
effekterRohl a.a påpekar också positiva påochning. Tunmer att

fonemsegmentering uppträder också för skol-iträningläsförmåga av
6.ochårskurs 2barn

får mycketproblem med fonologisk förmågaharantal barnEtt som
Ofta lyckas nå framgång medläsinlärning. intesinproblem istora man

fonologisk medve-för stimulerareguljäramedbarndessa attprogram
sid sammanfattar de pedagogiska1994, 285tenhet. Torgesen et
följande punkter:studiesin iimplikationema av

fonologisk medvetenhet bör ingåför utveckla iTräningsprogram att-
motverka läs- ochvill förebygga ellerläsinlämingsprogramalla som

slcrivsvårigheter.
språkliga utveckling kan bedömasgrundval sinpåbamFör avsom-

läs- och skrivsvårigheterför utvecklariskzoneniligga att stora
för nå framgång.stödoch intensivtdirektmåste attges

slutsatser:Sammanfattande
böcker leder till läsförmåga.stimulans medEnbart riklig text, etc-

form behövs.någoninstruktion iDirekt
tillräcklig förut-nödvändig menmedvetenhetFonologisk är en-

lära sig läsa.forsättning att
förmåga det grundläggande problemet ifonologiskBristande är-

dyslexi.
samverkarmedvetenhet och läsförmåga ömsesidigt,Fonologisk men-

starkast från fonologisk medvetenhetpåverkanorsaksriktningen i är
läsförmåga.till
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Fonologisk medvetenhet den komponent fonologiskiär förmåga-
mottaglig för träning. "Riskbarn" tjänarär särskilt mycketmestsom

på träningen.

Brister i språklig medvetenhet förklarar inte alla
skrivproblemläs- och

fem barnUngefär i bomholmsstudieLundbergs 1988, a.a.ett etav
det fonologiskasvarade inte på träningsprogrammet. Andra utvecklade

fonologiska medvetenhet utvecklade ändå intesin tillfredsstäl-men en
läsförrnåga.lande Ett antal barn har grundläggandeinte problemsom

fonologisk analys fårmed ändå problem med läsutveckling.sin Vilka
finns kan förklarafaktorer dessa problemsom

ochStanovich, Cunningham konstaterarWest 1991 praktisktatt
något barn med fonologiska svårigheterinte utvecklar sin läsför-taget

problem. finnsmåga Samtidigt antal barn med goda förut-stora ettutan
vad gäller fonologisksättningar förmåga ändå får problem. Välsom

fungerande fonologisk bearbetning nödvändig inte tillräckligär en men
för nå god läsförmåga.förutsättning Stanovich a.a under-att et

sökte såväl barns läsförmåga för i vilkenavgöraatt ut-som vuxnas
sträckning förmågan matcha ord i med deras representationer iatt text

ortografiskt "lexikon" kunde förklara läsproblem kunde för-ett som
fonogiskbrister i förmåga.klaras Sådan ordspecifik kunskap ut-av

läsutvecklingsstadiumvecklas efter deti kunskap grafemfo-ett att om
etablerats. Medan fonologisk förmåganernrelationer har visats ha en

ärftlig bakgrund tyder forskningklar ortografisk, ordspecifikatt
kunskap väsentlig utsträckningi erfarenhetsbaserad a.a. sid 225.är
Läserfarenhet viktig faktor för förklara variationerär iortogra-atten
fisk detbearbetning, verkar också finnas faktorer.andra hypo-Enmen

den ortografiska analysen inte tillräckligt djup hosär individerärtes att
med detta slags problem deras läsvanor. De för ytliggöroavsett en
analys den visuella ordbilden de läser. Resultatet visar sig intenär iav
första dålighand i läsning eller dålig textförståelse, främst i dåligutan

ord följerstavning inte normala stavningsregler.av som
Blachman 1994 påpekar resultatenmedan träningsprogramatt av

för öka fonologisk medvetenhet visat goda resultat finns inteatt samma
bild det gällerpositiva fonologisk förmåga i andra avseendennär t.ex.

fonologiskt arbetsminne eller ordmobilisering långtidsminnet.ur

"The here thatpoint the stability of individual differences in phonolo-
gical processing makes these difficult alter, then the challengetoprocesses

bothfor researchers and clinicians learn about the thatstrategiesto more

13-l 70935
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growth reading for children with deficits phonologicalbest facilitates in in
sid 288processing."

Blachman viktiga hos pedagogiska forFaktorer ärmenar programsom
delarna fonologisk förmågade resistentapåverka ärävenatt mer av

intensitet ilängd och programmen:

lengthimportant point that and complexity of"Perhaps the most tre-as
skillsincreased i.e. eontinued foster in phonologicaltoatment as we awa-

and also hadcoding, automaticity, fewer treatmentalphabetic wereness,
289sidresisters"

fokuserar på snabb och korrekt ordigenkänning.Blachmans program
ha relation till god läsutvecklingBlachmantydligvilket har visats en

dålig ordavkodning leder tillvidare hur negativa spiralerpåpekar av
Stanovich 1986.a.a påvisar:slag somsamma

children followed, the decodersJuel 1988the 54"Among poorwas
and did less of This led fewer opportunities fordisliked readingwho to

Thisand ideas and viciousgrowthvocabulary to concepts.newexposure
for later reading comprehensiondisastrouscycle has consequences ..... ..,

with phonemic thatcycle of failure, beginningthis awareness,poorwas
poorbetween the good and readersresponsible for the increasing gapwas

sid 289comprehension and written stories."readingbothin

för förhindra uppkomsten ond cirkelavgörande faktorn ärDen att av en
forsta årskursen uppnå automatiseradalla ifokusera insatser attatt

på dendata Blachman 1994, a.a tyderEmpiriskaordavkodning. att
ha uppnått detta löper 90första årskursenlämnarelev utan att pro-som

läsproblem.sinarisk permanentaattcents
relationen mellan läs- och skriv-studiermajoritetklarEn av av

finnahar misslyckats med någotoch synsvårigheterproblem att sam-
ögonmotorikproblem allmänhet, ellersamsynsproblem, iband. sigVare

något samband med läs- och skrivs-har visat sig hakontrastkänslighet
dock brister samarbetet mel-1996 ivårigheter. Lovegrove attmenar
perifert seende specielltvisuelladet transientalan ärsystemet som

och det stabila visuellaupptäcka rörelse somför systemetavpassat att
analysera detaljer, bokstäver kanforspeciellt tär avpassat att ex

liggeroch slqivproblem Problemenha med läs-misstänkas göra.att
hos dyslekti-framförallt det transientaienligt Lovegrove systemetatt

sid slutsatser får dockkänslighet a.a. 122. Lovegrovesnedsattker har
preliminära.betecknas som
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Sammanfattande slutsatser

antal barn problemEtt fonologiskmed fåranalys ändå läs- ochutan-
skrivproblem. Bristande läserfarenhet, ytlig och ofullständigsamt

ordbilden lederanalys till svårigheter med 0rd inte följerav som
normala stavningsregler

med problem andraBarn i delar fonologisk förmåga fonolo-änav-
medvetenhet fonologisktgisk minne så bra påt trä-ex svarar
Sådana problem har högrening. i grad ärftlig bakgrund. Meren av

kvalitetbåde ochintensitet i insatserna behövs för hjälpa dessaatt
bam.

antal barn kommer med bästaEtt möjliga pedagogikäven haatt-
tillfredsställandenå läsförmåga.svårt För dem kompensatoris-att är

ka nödvändiga. bestårinsatser Dessa dels i särskilda hjälpmedel
talböcker, datorstöd, dels i kompensatorisk pedagogik dvs stärka
deras starka sidor, visuell analyst ex

Invandrarbarns läsinlärning och läsfönnåga

Invandrarelever överrepresenterade i med läs- ochär skriv-gruppen
problem. Såväl internationella data Elley 1992 svenska Taubesom
och Fredriksson 1995 uppvisar sådant antalEtt studier harmönster.ett

förklaraockså försökt hur dessa skillnader uppkommer. Verhoeven
jämförde läsinlämingen under första1990 de två skolåren hos barn

turkisktalande föräldrar medmed barn från holländska familjer. Tidiga-
har skillnaderstudier visat i språkstruktur mellan modersmåletattre

läsinlämingsspråketoch endast spelar marginell roll för förklaraatten
läsförmågaskillnader i sid 92. Verhoeven a.a problemenattantar

ordigenkänning.har isitt Fonemstrukturen läsinlämings-iursprung
språket välbekant förinte så invandrarbamen, och inte heller ordensär
ortografiska struktur. Verhoeven ortografisk minnesrepre-attmenar en

endast uppstår ordetssentation mening känd för barnet. Deärom
grundläggande problemen fonem-på och ordnivå får också effekter
textförstâelse. Mindre duktiga läsare blir kontextberoende i sinmer
läsning. down"-pr0cesser får alltså"Top föri anspråk hjälpatas att upp
ordavkodningen stället föri underlätta textförståelsen bilda relatio-att

inferenseroch i och mellan och de förkunska-texten, textenner egna
empirisk studie VerhoevenI visar a.a. de turkiska barnenattpema. en

studien underlägsna de holländskai vad gäller ordavkodning eftervar
månaders skolgång. Skillnadentio dock längreinte signifikant ivar

efterslutet andra skolåret tjugo månader. holländskaDe barnenav var
dock fortfarande duktigare på läsa högfrekventa ord. Vad gälleratt
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presterade de holländska barnen bättre såväl efter förstatextförståelse
förklarar textförståelse blandefter andra skolåret. Faktorer desomsom

första framför ordavkodning.efter skolåret allt Ef-turkiska barnen var
ordavkodningsfönnågahade längreandra skolåret intedetter samma

holländskastället kunskap syntaxregler denkraft.förklarande I var om
turkiska modersmålförklaringsvärde.hade Barnensfaktor störstsom

interfererande faktor läsinlämingen. Däremot hadeiintevar en
läsförmågan:tillhörighet" betydelse för"kulturell

succeed identifying with thewhich children inminority"The extent to
be for theand culture important ofmajority language to courseappears

language." Sid 109the seconddevelopment inreadingtheir

byggastudien dels tal-konklusionemapedagogiska ärDe att uppav
lästräningsmateri-delsläsinlämingenspråksförmågan innan startar, att

talspråksförmåga. Verhoevenmatchas med barnensmåsteskolanalet i
0rdförklarar svåra och huvu-också lärarenrekommenderara.a. att

de läses.innandelement i texter
amerikanskaSpansktalande barnsanalyserade1991Garcia

jämfört med barnläsförståelseprov medresultatoch 6årskurs 5 ett
Spansktalandede barnensmodersmål. Resultaten visarengelska attsom

förkunskap testinnehållet på-engelska ochordförråd påbristande om
på elimine-prestationkraftigt.testresultaten Derasverkar sämre provet

till skillnader i förkun-hänsynstatistiska analysendeni tarmanras om
barnen frågorna ordagrant, ochSpansktalandetolkar deVidareskap.

och in-textinforrnation omskrivningar Iidärförmissar synonymer. en
datainsamlingen Garciaföljde den kvantitativatervjuserie gersom

Spansktalandede barnenpå typiskaexempel misstagnågraa.a som
gor:

frågamissade iSpansktalande barnendeHälften textenen omav-
missade; handi-engelsktalande barn ACanada inget serioussom

bfew harbors,trade lackgrowth aafor in streams,cap
harbors, doverproduction.ciceb0und

vad "icebound"inte be-Spansktalande barnen vissteintervjuadeDe
"handicap", deinnebörden i trod-misstolkade ocksåtydde. De som

individ.adjektiv för beskriva När in-kundeendastde attett envara
spanska kunde barnendessa 0rd tilltervjuaren rättöversatte ange

svar.
barnen ordetde spanska tolkatjorderosion hadefrågaI ett avomen-

handlade vulka-och dragit Slutsatsen"eruption", att texten omsom
ner.
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risken barnStudien visar språk sittatt äntestas ett annatsom mo-
dersmål har "dolda" brister ordförståelse och kulturbundnai schemata

frågor och i Läsforståelsetestfor hur skall kommerett test ut.svar se
underskatta barnens potential det gäller textförståelse.därmed näratt
Bartolome, och 1990 studeradeVasquez Lucas tvåspråki-Langer,
meningsskapande med läsning skoltexteri sambandbarns avga
och redogörande spanska och engelska.berättande på Studientexter

genomfördes med tolv elever med mexikanskt årskursi 5 iursprung en
Califomien. behärskade såväl engelskaskola De spanska ii somnorra

Variationsvidden derasutsträckning. i prestationer på engelskanågon
spanska språktest dock Två eleverna bedömdesrespektive stor.var av

flytande på spanska eller engelska.sig Langer 1990,inte tala etvare
läsförmåga dels med traditionellabedömde elevernas metodera.a.

frågor med ocksåflervalsfrågor, svar, med skattningaröppna men av
making abilities". fönnågadenna överordnade ingårderas "meaning I

textföreställningar" "overall building". för-envisionment"att bygga
förutsägelser förståelsei språk. ochmåga göra texten, textensatt av

genrekarakteristika. Studien komponenternamed visarbekantskap iatt
making ability" skattningar, speciellt församstämmiga"meaning ger

elever.lågpresterande Samtliga elever använde sin spanskaochhög-
engelskspråkigade läste gällde särskilt läs-Detta näräven när texter.

något svårare. jämförelse mellan elevernas resultatuppgiftema Envar
standardiserade engelska lästest skattningamaoch "English envi-på av

sambandvisade på 0,79. Samtidigt de två måttensionment" ett r som
hög grad enligti visar resultaten Langer deöverensstämmer et att

läsförmågaspråktesten på beskriva elevensformella är sämre änatt
"meaning making ability".skattningen av

Sammanfattande slutsatser

Invandrarbams överrepresentation läs- och slcnvproblem harav en-
bakgrund dyslexi. talspråkserfarenhetBristande läsin-än avannan

lederlämingsspråket till svårigheter med analysera ljudbilden iatt
leder också tillfonem. Det sig i osäkerhetsämre syntax, yttrarsom

ordens böjning, ordföljd Mindre läsning osäkerhetochetc. omom
betydelse leder till och fungerande förrådorden mindre sämreett av

ord.minnesbilder av
lästest och läsdiagnoserReguljära underskattar invandrarbams po-——
det gäller läsförståelse.tential när

Pedagogiska för stöd till invandrarbam med läs- ochattprogram ge-
slqivproblem bör innefatta åtgärder för bygga talspråksför-att upp
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läsinlämingenmågan innan Lästräningsmaterial i skolanstartar.
matchasmåste med barnens talspråkstönnåga.

för eleverDatorstöd med läs- och

skrivsvårigheter

elever med läs- skxivproblemtill och har fått omfattandeDatorstöd
1990-talet Datorstödetunder Riis 1992. kanspridning sig olikata ut-

pedagogiska särskilt inriktadedeltryck. stavningsträ-En ärprogram
stavningsstöd till skrivning,i anslutning medanning. Andra ytterli-ger

erbjuder eleven fortlöpandeoch läraren diagnosandra och utvär-gare
parallellt med läsningdering och skrivning. delEn arbetarprogram

konventionell bildskärrnspresentation, medanmed andra också erbjuder
presentationsfonner talsyntes, digitaliseratalternativa tal. Datoran-

tänkas medverka till förbättrad läs-vändning kan och skrivutveckling
på flera Datorer motiverar elever arbeta med sina svårig-sätt. att mer

teknikenheter. Dels i sig motiverande för många, dels datorpro-är ger
med läs- och kontinuerligför elever slcrivproblem feedback pågram

läsning och skrivning eleven behöverelevernas vidgå sinautan att pro-
inför klasskamratema. också möjligheter tillblem Datorer altemati-ger

presentationsfonner visuellt, auditivt eller bådai modalite-text;avva
Montali och Lewandowskisamtidigt. 1996 fann dyslektikertema att
presenterad bimodalt dvsfick i två sinneskanaler,text tsom en ex syn

samtidigt förbättrade resultatoch hörsel sina på läsförståelseprov till
icke-dyslektiker hade mednivå visuell presentations-som ensamma
1986 visade läsförståelseforrn. Olson och ordigenkänningattet

själv fick möjligheterökade läsaren själv välja 0rdsvåra inär att att
datorpresenterad förupplästa sig. Olofson 1992 visadetext atten

och skiivproblem läste medelever med läs- uthållighet, och val-större
de hade möjlighetde svårare få syntetisktalpresentationnärtexter att av

ord datorpresenterad klaraste effekternasvåra i De erhölls medtext.en
årskursäldre elever 6 och 7. Olofson a.a påpekarnågot också att

datorstödet möjligheter för läs- och skiivhandikappadekan kom-attge
fonologiskbristande förmåga utveckla morfolo-attpensera genom en

gisk strategi vid läsning sid 176.
diskuterar1992 möjligheter stödja förståelseinriktadeLeong att

användninglässtrategier hypertext- och hypennediasystem.genom av
organiserar i nätverk eller hierarkier stället förDessa i isystem texten
vanlig trycktsekvenser kan alltså själv väljaLäsarengör.text vägsom

läsa översiktligt sådant välbekant, och gåärtexten,genom mer om som
med svårare delarpå djupet Hypermedia erbjuder dessutomtexten.av
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läsaren själv välja presentationsform ord-bild-ljud för olika "text"-att
a.aavsnitt. Leong också hypeitextsystem på tydligtatt sättettmenar

delaktig konstruktionenläsaren i mening jfr Vygotskijgör tex-av ur
ten.

Wise 1992Olson och visar i brett upplagt skolbaserat experi-ett
effekterstarkapå datorstöd for elever läs-med och skriv-ment av

gäller såväl fonologiskproblem. Detta förmåga ordsom
kontrollgruppigenkänning. En inte fick datorstöd uppvisade obe-som

tydliga förbättringar i motsvarande avseenden de kontinuerligttrots att
deltog vanlig specialundervisningi for läsproblem.sin eleverDe som
deltog datorstödsprogrammet dubbelti uppvisade till fyrdubbelt så sto-

läsförmågaförbättringar i barnen kontrollbetingelsen.ira som
slutsats studienEn viktig datorstödet kräver aktiva lärarin-är attav

önskad effekt:forsatser att

of differences"The analysis in gains between Phase and highlightedI the
of adequate pretraining,importance monitoring and by theencouragement

the bestOnexperimenter. gains obtained from subjects whoaverage, were
individualthe attention and startedwho with relatively highermostgot

phonological Olsonawareness." och Wise 1992, sid 136

Sammanfattande slutsatser

elevermotiverar arbeta med svårigheter,Datorer sina ochatt attmer-
svårareförsöka sig på och längre Möjlighet till talpresenta-texter.

viktig.tion är
fordatorstöd används barnOm med problem, eller tidigt i läs-stora-

krävs aktivtinlämingen, lärarstöd. Om datorprogram används såett
eleven arbetar självstsändigt i detta stadium finns riskatt atten re-

blir med konventionellsultate pedagogik.sämre än
resultaten datorstödallra bästa får forDe barn hunnitav man som en-

läsutveckling,bit på i sin tenderarväg att stanna utanmen som av
stöd.extra

Utvärdering pedagogiska för eleverav program
läs- och skrivsvårighetermed

"Schools generally provide good kindergarten,in 1stpretty programs gra-
de, and beyond, but they know with certainty that number of childrena

fall by the wayside.will In particular, childrencertain number of ofa nor-
intelligence will failmal learn read. After while, these childrento to a are
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labe-retained, assigned longterrn remediallikely be services,toto orvery
learning disabilities and provided with specialhaving specificled as

services.education
of the will alrea-these services rendered, childrenthe timeBy mostare

lear-realized they have failed their important taskthatdy have mostat —
earlierAccordingly, they likely will have lost of theirread. muchning to

Schools will be payingenthusiasm, and positive expectations.motivation,
remedial foreducation and instructionspecialinfor costsyears ——

students succeed the early grades." Slavin 1996,that infailing to ensure
sid 5

tidiga forproblem i den läsinlämingenViljan attmotatt styra resurser
svårbearbetade läsproblem har manifesterats iochlångsiktigaundvika
"early intervention programs" i USA.satsningar påomfattande

sammanställde 16 olika vetenskapligaSlavin 1993ochWasik stu-
Gemensamt"early intervention"- i USA.sådanafemdier programav

betonade perceptuell analys dvs analysdeför alla att avprogram var
skrift-och auditiva form, kunskapvisuellabokstäversochords om

muntlig språkfärdighet, förförståelse,avkodning,språkskonventioner,
satsanalys analysis of"syntactic"lexical access",ordförråd senten-

med-och Slavin fonologiskWasikläsförståelse.ochces" noterar att
Allaträningsmål någotivetenhet inte tas av programmen.upp som

elev.dvs lärare-enpå tutoring"exempel "one-to-oneår enprogram
femDe är:programmen

förstklassar-erbjuds de 20RR,Reading Recovery procent avsom
indi-Eleven får halvtimmesmed läsningen.lyckas sämst ensomna

klassenstills han/hon når tilldag, antingenviduell träning uppper
utbil-fullföljt totalt Särskilteller har 60 sessioner.medelprestation,

för undervisningen. RR byggerdade lärare tre grun-ansvarar
nämligendantaganden läsning, attom

medvetet styrd istrategisk dvsläsninga startarär process somen
mål.föreställningar ochläsarens

hand-i-sammanflätade, ochskrivning måsteochb läsning är
läsinlämingenhand i

läsa meningsfull inteläsalärc barn sig text;att att genomgenom
med meningslöst innehåll.delförtnågorträning av

skolstarttill elever redan frånvänder sig inteReading Recovery som
eller gårspecialundervisningsprogram något slag,ingår i som omav

första klass.

med läsin-elever har svårigheterfor All riktar sig tillSuccess som
vecka, vilket inne-elever diagnosticeras åttondeAllalärningen. var
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särskildadetellerkan ikontinuerligt in uteleverbär uratt passera
målettilltidenmedanelever skall nå målet,Allastödprogrammet.

Pro-dag.träningssessionerminutersTjugovariera.tillåts varges
Manmeningsfull"phonics controlled"med text.arbetargrammet
obe-ochsvåradyrkarskills" dvs hurattack"word upptränar man

direktochvocabulary"förmåga, "sightfonologisk0rd,kanta ger
skrivningochLäsningläsförståelsen.ökaförstrategiermed atthjälp

dedärlärarlagarbetar ilärareSärskilt utbildadetillsammans.tränas
vanliga"lS-gmpper",klasslärare ifungeraromväxlande somsom

tutoring"..instruktörer i "one-to-oneochklasslärare, som
neuropsyko-PLD baserasDisabilitiesof LearningPrevention
med läsningproblembaraintediagnoser, programmetlogiska avser

ochperceptiondärinlämingsproblem i stortskrivning,och utan
och"SEARCH" trä-Diagnosinstrumentetbehöver tränas.minne

Läs-delarbåda programmet."TEACHH" ärningsprogrammet av
detpåkoncenterasdär träningenkomponenter,idelasningen upp

förståelseprocesser,inlämingsstratgier,medproblemhareleven
består iskills.". Insatserna ut-"pre-reading storellerattack""word

samord-dag. Ingen30 minuterfárdighetsträningsträckning perav
sker.undervisningenreguljäradenmedning

hie-påbyggerläsningfrånutgårProgram attWallach enTutoring
högredebehärskas innanmåstede lägredärfärdigheter,rarki av

träningfonologi. Ingenligger påi träningenTonviktenkan tränas.
läs-förstrategierfärdigheter,metakognitivagäller tvad exsomges

fonemläsningmed över-grundträningveckorsEfter tioförståelse.
iläsningtilloch sedanord,med enklaträningtillförst van-går man

integreradintefasernainledandedeiTräningenläroböcker. ärliga
"läroboksfasen" programmetI ärundervisningen.vanligamed den

klassundervisningen.den vanligameddock integrerat
itill eleverriktar sig presterarReadingTutorialProgrammed som

arbetarföräldrarellerVolontärerårskursikvartilennedreden
träning imeduppbyggd,hierarkisktTräningen ärinstruktörer.som

ochfonemanalysförsta fasen,denhelordsläsning ireading""sight
ordmedträningförståelseinriktaddärefterochfas,i nästasyntes
be-bakom är operantInlämingsteorin programmetmeningar.eller

modelldeklareradklartpå någonintebyggerProgrammettingning.
mellansamband programmetnågothellerintefinnsDetläsning.av

klassundervisningen.reguljäradenoch

fåttkontrollgruppermedjämförtshareffekter re-somProgrammens
allaför1". Gemensamt"Chapterspecialundervisning programguljär

tid.effekten överavtarär att
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"Reading Recovery "ger väsentligt bättre effekt kontroll-än
betingelsen. börMan dock effektstorlekennotera jämförtatt med re-
guljär specialundervisning kraftigt följeravtar när eleverna tillman upp
årskurs En väsentlig förklaring till detta statistiskär effekten attav
variationen i elevernas läsförmåga ökar kraftigt tid. Vidareöver gäller
den angivna effekten enbart för de elever lyckats nå kriterietsom

med klassennivå i stort" innan de fullföljt 60 RR-lektioner. De sam-
manlagt 27 elevernaprocent misslyckats med detta lästeav vid detsom

uppföljningstillfálletsista i årskurs 3 väsentligt änkontrollgrupp-sämre
selevema.

Effekten "Success for All" jämfört med reguljär specialundervis-av
ning i till RR-effekten beståendemotsats år.över Man börvar tre sam-
tidigt inga elever med svårigheternotera att avvisats eller avförts från
"Success for All".

Effekterna "Prevention of Learning Disabilities", Wallachav Tuto-
ochProgram",ring "Programmed Tutorial Reading" positivaär men

enligt de studier sammanställningen bygger på. Flerasvaga som deav
underliggande studierna har dock metodbrister detgör svårtatt ärsom

värdera utfallet.att
Wasik och Slavin, 1993, a.a. sammanfattar slusatsema de jam-av

förande studierna så att:

"...programs with the comprehensive modelsmost of reading, and the-
refore the complete instructional interventions,most have largertoappear
impacts than that address only few of theprograms readingcomponentsa
process."

"..it enough thatnot simply Thetutors. of theprograms use content
reading in addition the form of instructionalto deliveryprogram bemay
important variables."....." ...for tutoring be maximally effectiveto must

theimprove quality of instruction, only increase thenot of time,amount
incentive value, and appropriateness students needs"to
"..programs using certified teachers appeared obtaintutors substanti-toas
ally larger impacts than those using paraprofessionals."
"Only Success for All, designed integrateone program, completelyto
with regular classroom instruction, and this also produced ofprogram some
the largest effect sizes." sid 196

Wasik och Slavin 1993, a.a. jämför också "one-to-one tutoring" med
halvklassundervisning vad gäller kostnadseffektivitet. Effekten av
"Reading Recovery" och "Success for All" fyra gånger så storvar som
för de bästa resultaten halvklassarrangemang. Hade utnyttjatav man
de lärarresurser krävs förextra halvklassarrangemanget försom extra
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fåttfor all" hadeeller "Success väsent-enligt RRstödindividuellt man
kostnad.tillför elevemaresultatligt bättre samma

utvärderingsstudierdegenomförandetsynpunkt påallmänEn av
hurdataa.a.1993, ärSlavin attoch rapporterarWasik pro-omsom

utfall kan alltsåmedsaknas. Program sämreimplementeratsgrammen
planenligt. Pin-genomförtsintegrundpå programmetfått det attha av

jämfö-i1994SeltzerochBrykDeFord, rapporterarnell, Lyons, en
småarbetar medoch"en-till-en"-programstudierande somprogramav

underolika aktivitetertid ettfördelning över genom-avgrupper
daglig träning iallaolikafemjämförDe casnittspass. som gerprogram
Reading SuccessReading Recovery,Programmen30-minuterspass.
instruktörsutbild-kortaremedReading Recovery,påbyggersom men

på färdig-bygger"DISP",PlanSkillsInstructionDirectning, som
klassrumsundervisning, Readingvanligmedomväxlandehetsträning

utbildade ReadingmedsmågruppsmetodikRWG,GroupWritingand
bestodjämförelsebetingelseochmaterial,ochRecovery-lärare somen

med lärare"Chapter l"mindrespecialundervisning ireguljäri grupp
studien.ingick iutbildningspeciellutan

förspecialundervisningsprogramiämfördafemInnehåll i1Tabell
sidPinnellefterProcentskrivproblem.och etläs-medelever

26

Chapter lRWGDISPReadingReading
SuccessRecovery

2127306260Läsa
text

3230,32925Skriva
text

765070Övrigt 915
100%100%100%100%100%Summa

olika aktivite-radsigdöljertabell li"övrigt"rubrikenUnder enovan
tiden för "övrigt"2/3 att prataReading utgör omFör avrecoveryter.

saker detandra än programmetMindre ägnasprocentböcker. än en
där 80Reading Success,för procentgäller även avDettaavser.

andelenDISPböcker". För är"att"övrigt"-tiden prata omavser
hälftendvs70tiden. Här över procent70"övrigt" caprocent avserav

ellerworksheets"med "phonicsfárdighetsträningtidentotaladenav
aktiviteterför allmännaåtgårtidendrill". 3,5"Word somprocent av

DISPtiden iFemtio procentgöra.med atthar programmetinte av
tidalldvs 25dettahälften procent"övrigt". Drygt avcaavupptas av

aktiviteter".programrelateradeicke-tillåtgår "
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kontrollgruppsbetingelsenI "Chapter 1" "övrigt" 76upptar procent
tiden. fördelarDetta sig på 57 "phonics worksheets",procent "letterav

ochwork" "word drill". Aktiviteter har med görasom programmet att
28 tiden för "övrigt".upptar procent av

Pinnell 1994, a.a. effekternaet experimentellsummerar av en
studie med de beskrivna i 33 skolor med 324 elever.ovan programmen
Reading detRecovery enda signifikant bättrevar program som gav re-

kontrollbetingelsensultat på alla utfallsmått.än Såväl Reading Success
DISP resultat, vilket enligtPinnellsämre visar "en-till-etsom gav att

en"-betingelsen i inte försig effekten. RWG den nästsvarar störstager
effekten efter Reading Recovery i uppföljningsmäming i årskursen

resultatredovisningen framgårAv variation i resultatatt inom de delta-
gande skolorna fyra utfallsmåtti tre variationskällautgörav ären som

till trettio gånger sånio variationen istor resultat mellansom pro-
grammen.

1994 konstaterarTunmer Reading Recovery RRatt endast in-
kluderar direkt instruktion i ordavkodning eleven själv tarom te-upp

utvecklar enligt detBarnet pedagogiska bakommat. synsättet Reading
kunskaperRecovery relationen mellan fonem och bokstäverom ge-

skrivövningar särskilda instruktioner. Tunmerutan prövade inom egna
empirisk studie vilket resultat fick direkt undervisning fo-ien man om

avkodningnologisk inkluderades i Reading Recovery-program. Tre
ñckmatchade antingen enligtRR standardprogrammmet, RRgrupper

med fonologisk träning, eller traditionell specialundervisning. Samtliga
elever visade sig på förtest ha mycket dålig fonologisk förmåga. Båda
RR-gruppema presterade bättre vanligavsevärt än specialundervisning
efter slutförande. Eleverna i RR-betingelsenprogrammets med fonolo-
gisk träning nådde emellertid träningsmålet på i genomsnitt 41,75 lek-

jämförttioner med med 57,3 lektioner för eleverna i den vanliga RR-
Tunmer med konstatera:attgruppen. summerar

"that systematic instruction in phonological recoding skill muchwas more
effective than incidental instruction; that the inclusion of direct instruction

phonologicalin recoding skill yielded better results than relying writingon
theactivities primary of developing knowledge of the alphabeticas means

code; and that metacognitive approach code instruction that includedtoa
the of phonograrns could be effective intervention foruse a very strategy
at-risk readers. The results further indicated that the children selected for
reading particularly deficient in phonological processingrecovery were
skills, and that their in the strongly related theprogress programme towas
development of these skills." sid 157
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för de barn inteläsförmågautvecklingendåligamycket somDen av
kan till delsid 24lektioner60inomRR-målenuppnår enovan,se

medvetenhet inte angripsfonologiskmedgrundproblemförklaras attav
form.reguljäriReading Recoverymedsystematiskt

kring effek-forskningsammanställt resultathar1996Snowling av
faktoreranalysläsundervisningsmetoder, styrsamt somi avtivitet

Snowling refe-studierdeiEffektmått använtsläsutveckling.barns som
läsförståelse. Hon påpe-avkodningsfönnågasåvälinkluderar somrerar

använda sigstrateginförstödnågot attfinns attinte av syn-detkar att
barn medhjälpaskulleiredundanssemantisk texterochtaktisk

gissningargames"guessing rätt"Psycholinguistic en-läsproblem. ger
fallen.tiodast i procent av

fonologiskkombinerardeeffektiva ärför attGemensamt program
på sina svårig-barnende låter tränalästräning,direkt attmedträning

ljud-ordformer,"lexikon"barnensvidgardeoch avheter, att
ljudsegment-språketsmedvetenhetochbokstavskombinationer om

läraregenskaper, klass-faktorerpåpekar tSnowling attstruktur. exsom
betydelsetid för träning oavsettföräldrastöd, är storetcrumsklimat, av

använder.vilket manprogram

slutsatserSammanfattande
sträcker sigdvsintesivträningsprogram somEffekten programav- tid.tenderarmindre överavtaeller attterminöver en

på alla nivå-och skrivningläsningelevenstränarEffektiva program- rättstavningsövningarochljudbildsanalyssåvälinkluderarDeer.
läsförståelse.förbättraförstrategier attsom

fonologiskträninginkluderarde intelyckas sämre avProgram om-
medvetenhet.

måsteof the same". Programmet ettmed "moreinte geräckerDet- undervisningen,vanligadentillskott utöverkvalitativt
handhabörutbildade lärareSärskilt programmen.- ochinnehållundervisningensindividuelladenmellanIntegration—— resultat.bättreinnehållklassrumsundervisningensvanliga gerden

jämförtkostnadseffektivtundervisningindividuell ärmedProgram- specialundervisning.med reguljärmedhalvklassarrangemang
mellan olikakraftigtvarierarskrivträningochläs-direktförTid- slcrivträningochdirekt läs-mestDe gersomprogramprogram.

bäst.lyckas
harföräldrastödochklassrumsklimatarbetssätt,Lärarskicklighet,-

betydelse oavsett program.stor
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Forskning strategier för förbättraattom

läsförståelse

Läsförmåga innefattar såväl automatiserad avkodning läsförståel-som
Dessa faktorertvå står i multiplikativt förhållandeettse. till varandra,

dvs den faktorn tillsätts noll, eller lågt värde, kanettena inte längre
tala läsförmåga Höien Lundberg 1992. Genomgångenom forsk-av
ning fonologisk medvetenhet visar imponerandeom kvalitet ochen
pedagogisk relevans dei vetenskapliga studierna. Många de mestav
citerade läsforskama har sigägnat detta problem, och deras resultat
har i praktiska pedagogiskaomsatts program.

Forskningen åtgärder för förbättra läsförståelseattom uppvisar ty-
inte positiva bild.värr Många studier haft inflytandesamma påsom

läromedelsutveckling och pedagogiska uppvisar kvali-program stora
tetsbrister. I genomgång samtliga studier på områdeten av publi-som

från slutet 1970-talet tillcerats slutat 1980-talet konstaterarav Ly-av
synchyk 1989 brister iet studiernasstora kontroll störande bak-av
grundsvariabler kan påverka tolkningen resultaten.som Vidareav re-
dovisas resultat på individnivå klasser ellertrots skoloratt varit urval-
senheter i studierna. Lärare har fått anmäla sig frivilligt deltagare isom
experimentbetingelser, medan andra lärare tilldelats kontrollbetingelser

den vetenskapliga projektledningen. Effekterav "experiment-av
lärarnas" motivation kan alltså mycket väl förklara resultaten. Instru-

för resultatmätningaranväntsmenten i antalsom studiernaett harav
inte i förväg.utprövats Deras svårighetsgrad har i antal fall legatett

förantingen högt eller för lågt med tanke på det genomförda program-
Detta särskilt anmärkningsvärtärmet. eftersom svårighetsgradtextens

visats ha betydelse för läsarstrategierstor Carver 1992. Lysynchyk et
al a.a sammanfattar:

"Every study examined fell short least three criteriawe ofat validity.on
..there studies that failed to 13were criteria.meet Whatas many as.....

particularly striking that of theto problematic studiesus mostsome are
widely cited in the literature reading comprehension strategies. Inon seve-
ral point major curricular revisionsto that havecases we can followed ba-
sed poorly conducted research." sid 467.on

En de inflytelserika forskningsimikmingamaav mer det gällernär pe-
dagogiska strategier fir förbättra läsförståelseatt denär sk
"schemateorin". Denna teori innebär läsarens förståelseatt texten ärav
beroende mentala schemata, eller förförståelsemodellerav "advance
organizers" redan finns i läsarens minne Andersonsom Pearson
1984. Schemateori lägger tonvikt vid redan inlärda generella text-
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läsningen.underminnetpåprojicerarläsaren textenstrukturer ursom
inlärningomedelbarbåde påeffekterhavisatsharschemataSådana

förPedagogiksid 278.a.a. attminnet textåtergivningoch enavur
blandschemaperspektivetutifrån annatinnebärläsförståelseförbättra

anläg-utifråninferenser atttexten,läsaren göraattuppmuntra egnaatt
relaterakontinuerligtpåperspektiv attsamtpersonligt texten,ettga

behand-ämnesområdedetförkunskapema textendetilltexten egna
lar.

element icentralasammanfattar1996TrathenochDole, Brown
schemateori:baserad påläspedagogik

the effecti-demonstratingresearchinstructionalofbodyconsiderable".. a
readingbeforeknowledgestudentspriorbuildingandactivatingofveness

such previewsactivitiesincludesinstructioneffectiveSuch astext.a
Beck, Oman-discussionsprereading1983,LaBerge,CookeGraves,

1983,Pearson,Hansen1981; storyHansen,1982;McKeown,son
Filip, 1984,Anders, Bosmappingsemantic1987,Idolmapping

McGinleywritingand1991Kapinus,Stahldevelopmentvocabulary
62sid1987"Denner,

strategiträ-effekterstuderadea.a.1996,Trathenoch avDole, Brown
risklära "atsyftade till stu-Strategiträningen attläsförståelse.påning

läsningensunderprediktionergöraaktivt attläsadents" att genom
Dennaielementcentrala etc.textenhuvudpersoner,identifieragång,

ochhurkunskap närmedkombinerades man"procedurkunskap" om
strategiträningenkonstaterarstrategin. De attanvända gavkundebäst

begrepp icentralafickdär barnenbetingelsesåvälresultat änbättre en
medbetingelsecontent""storysigförförklarade ensomtexterna

1".Chapterspecialundervisningvanlig
pedagogik,praktiskigenomslagfåtthar sanno-Schematerori stort

schema-validerarerfarenhetenvardagligadengrundpå attlikt avmer
har påforskareFlerafunnit.hardenstödvetenskapligadetteorin än

läs-skillnader itill hurförklaringschemateorikritiserat1990-talet som
och GoetzPaivioSadoski,uppkommer.minneoch texterförståelse av

resul-deförklararbättreDCTtheory"coding"dual1991 attmenar
representationanalogfinnsDCTEnligt enrapporterats.tat som

med så-helhetsbild,verbal. Enmedjämsides"imagery" texter enav
Denunder läsningen.skapaselement,kognitivaemotionellaväl som

assimilerasochjämförslöpandedeni texteninformationenspråkliga
textrepresentationerna ärtvåhelhetsbild. Dedennamedkontiunerligt

minnesin-faserolikaisamarbetakanoberoende, avfunktionellt men
informationenverbaladenMedansid 478.a.a.åtkomstochlagring
representatio-tvåholistiskt. Deanalogadenlagrassekvensielltlagras
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interagerar effektivi inlärning, förståelse,nema minneslagring och åt-
komst. Författarna denna teoriatt otillräckligtärmenar utnyttjad i läs-
forskning och läspedagogik.

Lindamood, Bell och Lindamood 1997 relaterar fonologisk med-
vetenhet till "imagery" och "comparator functions" "intema monito-
rer"; min översättning i hierarki funktioner där högreen nivåerav är
beroende lägre för åstadkomma god läsförståelse.attav De interna mo-
nitorema arbetar såväl på avkodnings- och teckennivå menings-som
och textstruktumivå. Holistiska representationer "images" 0rd-,
menings- och textnivå fungerar jämförelse- och inkodningsbassom för
den verbala informationen. Lindamood 1997, a.a.et visar hur Pai-
vios grundläggande forskning har i pedagogiskaomsatts program som
visat sig ha mycket positiva effekter på läsförståelse:

"Linden and Wittrock 1981 stated, in study with fourth graders, ‘Thea
generation of verbal and imaginal relations associations between theor text
and experience increased comprehension approximately by fifty precent.
Further research by Oliver 1982, in three experiments determine whet-to
her instructional for visual imageryset wouldan facilitate reading compre-
hension in elementary school children, concluded, These findings indicate
that teachers should help childrentry developto their metacognitive skills
of visual imagery for improvingstrategy comprehension...as a Visualiza-
tion enhances comprehension" sid 226

Lindamood 1997, a.a kontrasteraret pedagogisk metodik baserad
på DCT med pedagogisk standardpraxis elevenuppmuntrarsom att
inrikta läsansträngningarsina direkt på överordnade hierar-iprocesser
kin. Finns inte någon holistisk representation stöd för de högresom
mentala är uppmaningar läsa ochprocesserna tänkaatt kritiskt verk-
ningslösa. Finns de tenderar läsaren även stöd läsautan yttre att upp-
täckande och kritiskt.

Carver 1992 för fram "rauding theory" bättre modell änsom en
schemateori för förklara skillnaderatt i läsförståelse. "Rauding theory"
fokuserar på läsarbeteende, och identifierar fem grundläggande typer

läsprocesser: "skimming" skumläsning,av "scanning" avsökning,
"rauding" "nonnalläsning", "learning" lärande and "memorizing"
minnesinprägling. "Rauding" betecknar det rutiniserade, generella
läsmönster läsaren tillämpar han/honsom inte tvingas eller tvingarom
sig skifta tillatt över någon de andra läsprocesser.typernaav Carverav

schemateori endastatt tillämpligmenar är i samband med "1eaming"-
och "memorizing"-processer. I de flesta fall även i samband med läs-
ning i skolan använder läsaren "rauding"-processer. "Rauding theory"
kan förklara textförståelse utifrån variabler läsförmåga, tillgängligsom
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lästid, läshastighet och svårighetsgrad,textens Carver. Schema-menar
teoretisk forskning dei flesta fall intetar någon dessa variablerupp av

förklaringsgrund för läsförståelseskillnader.som Carver visar ef-att
fekter förkunskap textförståelse det gällernär berättandeav ärtexter
väsentligt mindre effekter läsfönnåga.än När det gäller utredandeav

som de flesta lärobokstextertexter exempel påär C attmenar anter
måste relativt svår förtexten textstrukturvariabler,attvara tillmätssom

betydelse schemateori, skallstor kunna förklara läsförståelseskillna-av
der a.a. sid 171. Carver för okritiskt accepterandeett sche-varnar av

skolsammanhang:mateori i

ll school districts attemtping overhaul theirmany instructionaltoare.
practices be in withto recomnmendationstune stimulated by schema theo-

e.g. Wood, 1988. Yet, the direct evidencery supporting schema theory
when generalizing about the normal reading that ordinarily goes on
school districts has been found be highly questionable."to sid 173

Det måste anmärkningsvärt forskningsstödet föranses attsom att ut-
veckla och förbättra läsförståelse så Denär forskningsvagt. Car-som

Paivio med flera lagt grunden till påväntar pedagogiskaver, ännu ut-
vecklingsprojekt för i praktisktomsättas bruk.att

Sammanfattande slutsatser

Det finns inte någonännu enighet bland forskare det gällernär stra--
förtegier förbättra läsförståelse. forskningatt Den presenteratssom

här erbjuder viktiga bidrag till begreppsstruktur. Vi dockären ny
långt frånännu dokumenterat verksamma pedagogiska program.

Forskningsområdet bör prioriteras
Den hittills dominerande skolan, "schemateori", ifrågasatt.är Text--
strukturvariablema spelar mindre roll tidigareän Fokus iansett.man
forskningen riktas i stället läsarstrategier.mot I skolan riktas där-

inte uppmärksamheten påemot elevers förstrategier tillgodogöraatt
sig innehåll.textens
Eleverna bör skapa bilderuppmuntras att för öka sintexter att- av
läsförståelse.
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ochproblemsocialadyslexi,mellanRelationer
koncentrationsstörningar

följt barndärstudieröversikti1995 konstaterarMaughan manaven
devuxenåldrarochungdoms-iskrivproblem attochmed läs- upp

urval,representativametodproblem ejmedbehäftadestudierflesta är
demonstrerarrefererasstudierflestaDeetc.datakvalitetbristande som

hossvårighetsgradenbeständighet.skrivproblemensochläs-
deförmågaintellektuellallmän ärbarndomen,i samtläsproblemen

harutveckling. Däremotförprediktoremabetydelsefulla senaremest
betydelse sideller ingenlitensocioekonomiska statusföräldrarnas

visadebarndomenskxivproblem iläs- ochspecifikahade359. De som
inlämingsproblem.generellahadedeläsutveckling än somsvagareen
1995 visarMaughanref i över1990,Naylor attstudieklinisk etEn

ochdisabled" i barn-"readingbedömtsdem ung-hälften somsomav
tredjedelEnbedömdes på sättfortfarandedomsåren vuxna.somsamma

antal inner-långtidsuppföljning"nonnalt". I ettläsabedömdes aven
dåliga läsa-27-åringartredjedellästeLondonistadsbam som varaven
normal förbedömsden nivåfortfarande underbarndomen somi somre
ellernioåringarnormalamotsvarande säm-lästetiondeVar12-åringar.

i jäm-96resultattill procentnåddefemtedel enEn somsammauppre.
utvecklar sinnådde. Debarndomenläsproblem iförelsegrupp somutan

efter denutbilda sigfortsattdeframför alltutmärks attläsförmåga av
läs-uppvisadeislut. 58skolansobligatoriska procent somgruppen

utbildningskvaliñ-formellahade ingabarndomeniskrivproblemoch
level certi-hade "Amedan 8"certificates", procentingadvskationer
barndomenslcrivproblem iochläs-jämförelsegruppI utanficates". en

respektive 27andelar 24 procent.motsvarandevar
också relationenanalyserasa.a.1995,MaughanöversiktI samma

ochsidan läs-åanpassningsproblemsocialaochpsykiskamellan ena
dettaResultaten isidan.andraåbarndomenskrivproblem i avseen-och

förutomproblemneurologiskahaftmotsägelsefulla. Barnde är som
negativadenförefaller haskrivproblem mestoch prognosen.läs-sina

någonkonstatera överrepresenta-kan intekriminalitetgällerVad man
understrykerMaughanskrivproblem.ochläs-"rena"följdtilltion av

någrainnanreplikationsstudierbeläggasmåsteresultaten genomatt
dras.kanslutsatser

resultat1996 stir-Maughanredovisarstudie et somI senareen
och beteende-skrivproblemochläs-mellanlänkenhypotesenker att

Problemuppmärksamhetsproblem.ochkoncentrations-viagårproblem
sociala problemallvarligareförprediktortydligskolfrånvaromed är en
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bland barn med uppmärksamhets- och koncentrationsstömingar i tillägg
till läs- och skrivproblem.

Koncentrationsstömingar och uppmärksamhetsproblem tillsammans
med hyperaktivitet betecknat MBD/DAMP eller ADHD har visatsom
sig samvariera med dyslexi i betydande utsträckning. Olika forskare har

frånangivit 15 till 80att MBD/DAMP-bamprocent också dys-ärav
lektiker i enskilda prevalensstudier. finnsDet olika antaganden om var-
for dessa två problem skulle uppträda samtidigt. En bakom-gemensam
liggande biologisk avvikelse kan tänkas båda stömingama. Primärage
problem med uppmärksamhet och koncentration kan tänkas leda till

läsinlärning, eller,sämre alternativ, primära problem med läsning eller
läsningens språkliga grund kan tänkas leda till bristande förmåga att
tolka och förstå abstrakta skeenden i allmänhet. Den sistnämnda hypo-

får stöd i empirisk studietesen Pennington 1993.en et Tidigareav
forskning stöder antagandet det finns tvâ distinkta bakomliggandeatt
problem uppohov till respektive dyslexi och MED/DAMPsom ger
ADHD. Pennington a.a dyslexi "specific readingatt disabi-menar
lity" eller har"RD" klarare kognitiv karaktär MED/DAMP.änen

"In several studies contrastingsummary, across neuropsychological
function in RD ADHD samples, verbal deficits specific haveversus RDto
been found, but deficits specific ADHD have beento difficult pin-tomore
point. Overall, the existing literature provides Validation forstronger RD
than ADHD discrete and specific cognitive syndrome" sid 512as a

Resultaten den empiriska studien visar med bådeav att RDen grupp
och liknarADHD enbart RD-gruppen i läsfönnåga och fonologisk
förmåga liksom i de exekutiva funktioner ligga bakomantassom
ADHD. Gruppen med enbart ADHD avviker ifrån de två andra grup-

"enbart RD" respektive "RD" och "ADHD" bådeiperna språkliga
och exekutiva funktioner. Pennington a.a. sid 520 sammanfattar med

konstatera "enbartatt ADHD"- ochatt "enbart RD"-gruppema repre-
två distinkt skilda kliniskasenterar syndrom, biologis-samt att separata

ka och kognitiva ligger bakom respektive problem. Vad gäl-processer
ler uppvisar båda problemen drar Pennington slutsatsengruppen som

dyslexiproblemprimära haratt lett till sekundära ADHD-symtom. Pen-
nington rekommenderar longitudinella studier från för-av grupper som
skoleåldem uppvisar distinkta problem RD- eller ADHD-typ forav att
Validera resultaten.



1997:108SOU3Bilaga402

Sammanfattande slutsatser

Noggrantmetodproblem.medbehäftadestudier genom-Många är-
behövs.studierlongitudinellaförda

beståendebildfinnsstudierlongitudinella pro-avDe ger ensom- skrivsvårigheterochmed läs-för barnålderiblem vuxenupp
beteendestör-tillrelateratintesigiskrivsvårigheter ärochLäs-~— förekommerde däremotålder. Närikriminalitetellerningar vuxen

koncentrations-problemneurologiska tmedtillsammans exsom
beteendestör-tillrelationfinnsuppmärksamhetsstömingaroch en

kriminalitet.ochningar
ochADHDKoncentrationsstömingar/hyperaktivitetssyndrom

- mellanfinnssamgåendeproblem. Dettvådyslexi somär separata
dys-primärgenomförd studie utgörasvälenligtföreslåsdem aven

ADHD-symtom.sekundäramedlexi

skrivsvårigheterochläs-fråndyslexiskiljerVad
dyslexifleradetFinnsallmänhet sortersi

skrivproblemochalla läs-ibland atttenderardebattenallmännadenI
fleramellanåtskillnadocksåIbland"dyslexi". görbetecknas mansom

praktisk-pedagogiska veten-såväldyslexi. Det är somolika avsorters
oli-medskrivproblemochläs-kunna avgränsaviktigtskälskapliga att

problembeskiivning ärkorrektvarandra. Att görafrånbakgrundka en
pedagogiska insatser.verkningsfullafinnaföravgörande att

ochläs-dyslexidyslexi ärdefinitionen säger atttraditionellaDen av
allmänbegåvning,ibristerförklaraskaninteskrivsvårigheter avsom

skomständigheter. Dennapedagogiskaellersocialaogynnsamma
läs-dyslexialltså restpost"diskrepansdefmition" avgränsat avensom

definitionDennaförklaringar.uteslutitskrivproblem yttrenäroch man
vetenskapligskäl. Urflerakritikstarkföremål för syn-blivithar av

"Diskrepans-lcriterier.med negativaotillfredsställandedetpunkt är
diagnosticerings-teori. Urförklarandeintedeñntionen" genererar

beroendedendärförotillfredsställande ärattdefinitionensynpunkt är
iinstabilitetenbarnmindreHos ärallmänbegåvning.mätning avav

"falskaradfåralltsåinnebäruttalad. Det attintelligensmått enman
dys-försöker äravgöra"missar"rad näroch somalarm" vemmanen

begåv-generellfinnsdet. Hosinteoch ärlektiker envuxnasomvem
verbalsåvälidel variationenväsentligförklararningsfaktor avensom

iNärintelligensmätningar.förmåga iicke-verbal manförmåga som
fångarintelligensicke-verbalförsöker mäta mandyslexiutredningar
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sannolikt sekundära effekter otillräcklig skriftspråkstimuleringupp av
hos många dyslektiker. Man får alltså påtaglig undertäcloiing deten av
verkliga dyslektiker.antalet Ur samhällssynpunkt, slutligen, det otill-är
fredsställande utesluta dyslexi hosatt människor har "lägre begåv-som
ning genomsnittet".än Stödinsatser för dyslektiker kommer med
"diskrepansdeñnitionen" utgångspunkt i första hand komma iattsom
övrigt resursstarka individer till godo.

Stanovich och Siegel 1994 jämförde i uppföljningsstudie dys-en
lektiker uppvisar diskrepans mellan intelligens och läspresta-som en
tion, och sådana inte uppvisar någon skillnad mellan intelligenssom
och läsprestation; dvs "icke-diskrepanta dyslektiker. Tidigare studier

åldersmatchadeanvänt och läsförmågematchade kontroller kansom ha
undgått effekter bakomliggandeatt ta variabler i beaktande. Syftetav
med studien uttrycks försök jämföraett karakteristika läspro-iattsom

hos "diskrepansdefinierade" och "ej dislcrepansdefinierade"cessen
dyslektiker. Stanovich och Siegel 1994, villea.a alltså nödvän-ange
diga och tillräckliga beteendekarakteristika för kunna identifieraatt
dyslexi. Resultat från 907 barn från olika studier analyserades med
hjälp regressionsteknik där WRAT-Reading subtest, IQ WISCav R
eller ordkunskap utifrån Peabody Picture Vocabulary, "diskrepans-
kategori" och ålder. Analysen visar diskrepansdefmitionen dys-att av
lexi inte håller. "Diskrepanta" och "icke-dislcrepanta" dyslektiker visar

fonologiska svaghet och ortografiska strategi i "dualsamma samma
route"-modellen se Höien och Lundberg 1992, sid för69 kommaatt
förbi den grundläggande fonologiska problematiken.

Francis, Shaywitz, Stuebing och Shaywitz 1996 studerade frågan
läsproblem hos barn bäst kan karakteriseras resultat för-om ettsom av

senad neurologisk mognad lag där barn med läsproblem följer samma
utveckling "normalbarnet" med någon försening, ellersom men som en
kvalitativt avvikande deficient läsutveckling. Om förseningsmodellen

författarnastämmer barnen kommer hämtaatt de andrasmenar att upp
försprång särskilda insatser. Deutan påpekar "läsförmåge- och ål-att
dersmatchnings"-designer, varit de vanligt förekommandesom se

Stothard och Hulme 1994t.ex. nedan inte metodiskt lämpade förär
på frågan. flestaDeatt studierna följer inte enskilda barnsvara överav

tid, bara tvärsnittsbeslciivningutan där barn i olika åldrar jäm-ger en
förs. Andra forskare se Seymor nedan hart tidigareex menat att man
finner både "förseningsorsaker" "garden variety" och avvikelseorsa-
ker dyslektiker. Stanovich ref i Francis 1996 har visat deet att

ligger till de börjarsämst skolannär tenderar halka eftersom att ännu
"Matteuseffekten", medan Rutter och Yule ref i Francis 1996mer

funnit "generaltvärtom backwardsatt readers" visade "utvecklings-en
spurt". Det påpekas också "diskrepansdefinitionen"att läsproblem ärav
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instabilaförIQ-skattningamaeftersom ärdehosotillförlitlig yngsta,
ålder.års9-10före åk 3

uppträder längsläsproblemhypotesemaformuleradeFrancis attet
mellan undergrupperutvecklingskillnader itydligakontinuum utanett

altema-"lag"ochför "diskrepans"- -grupper,utvecklingdvs samma
"lag"-modell.medbeskrivsreaders" bästachieving"lowtivt me-enatt

"deficit"-medbeskrivsbäst"diskrepans"-problematikemadan en
modell.

åkåk till Baseratstudie från llongitudinellisamlades inData en
särskildesregressionsteknikmedanalyseradesIQ-och lästestpå ensom

dålighadealltsåindivider37achievement"med "low ensomgrupp
iallmänbegåminggodåtföljdes oväntatinteläsutveckling enavsom

individer"diskrepans"-läsproblem 32medfrånövrigt somgruppen
anledningkundeallmänbegåvningderas attpåtagligt änläste sämre ge

läsutveckling jäm-tvåindivider. Dessa403blandförvänta gruppers
Resultaten visarläsproblem.någrahadeintemed de övriga,fördes som

allaförutvecklingenförklarademodell trekurvilineär gruppernaatt en
för sedan brom-början,snabbast iläsutveckling attdvs derasbäst, var

likartadläsproblemgruppemaför bådautvecklingenVidare varsas upp.
Utveck-prediktioner."deficitrnodells"medöverensstämmandeoch en

enligtgenomsnittiålder 12 årungefärvidplanadelingen ut samma
bådeoch 18 år.11spridning mellanmedregressionsmodellen, enmen

väsentligtpåde övriga,ochläsproblemgruppemabådaför de enmen
för-alltså intehämtadeläsproblematikerna. Deförnivålägre upp

livslångafrånför kommanödvändigaInterventioner attärsprånget.
påpekasdiskussionenförfattarna. I attproblem menar

läsproblem.definitiontillför någotinte"diskrepansmodellen" avsom
effekterutvärderingsstudier mäterviktenocksåpåpekar attMan av

med-fonologiskskills" sombör "precursorLikasålongitudinellt. t ex
longitudinellt.kartläggasvetenhet

detstudier visarFrancisetSiegelsStanovichochSåväl som
och "intelligen-"läsålder"mellanskillnaderfrånutgåiohållbara att

dyslexi.identifierar"dirskrepansdefinitionen" näralltsåså1der" man
all-utvecklinguppvisar iläsproblem oavsettmed stortBarn samma

stället sinidyslexiforskningen ut-aktuellaDen tarmänbegåvning. nu
Dyslexiavkodningsproblem. äroch"fonologisk förmåga"gångspunkt i

ochAndra läs-avkodningsproblem.uppkomst isinharläsproblem som
läsförståelse.medproblemspecifikaframträderskrivproblem som
avkodnings-mellankorrelationen40sid1996,Gough säger att

docksamband0,50. Detta ärkringläsförståelse liggerochskicklighet
utgångs-medfalletenskildadetianvändbart såpraktiskt attinte man

avkodnings-någotkanläsförståelse sägavadpunkt i vet omomman
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förmåga. Endast falli fyra träffar givet korrelationett rättav man en
0,50.

Stothard och Hulme 1995 konstaterar forskning uppkoms-att om
avkodningssvårigheter visar brister i fonologisk medvetenhetten attav

spelar avgörande roll. Mycket mindre känt och beforskatär svå-en om
righeter med läsförståelse. Den problem verkarsortenssenare vara mer
generellt, och inte enbart till läsning. Sammaavgränsat svårigheter
uppträder till exempel avlyssnastextom en .förstaI studie med oselegerad 147 och7- 8-åringaren en grupp om
Stothard och Hulme 1995, a.a. befanns 14 9.5% ha problem med
läsförståelse Neale Analysis of Reading Ability. Dessa jämfördes14
med ålderskontroller14 och läsförståelsekontroller14 Gruppen med
läsförståelseproblem läste ungefär lika fort sina ålderskontrollersom

väsentligt fortare sina läsförståelsekontroller.än Förmen att ut-yngre
barnen hade avkodningsproblemröna användes "Spoonerisms",om

"ickeord" och stavningsprov Vernon Graded Word Spelling. deI två
första avseendena presterade med forståelseproblem i nivågruppen
med ålderskontrollema. I stavningstestet presterade de däremot sämre

väsentligt bättremen "törståelsekontrollerna".än
andra studie fick barnI 275 Neales läsförståelsetest. Testetgöraen

upprepades efter år. De 14 uppvisade skillnad måna-ett 12som en om
der mellan resultat på deltestet "Reading Accuracy" kronologiskoch
ålder, och 6 månader mellan "Reading Accuracy" and "Comprehension

bedömdes ha avkodningsproblem.Age" Den visade sigsenare gruppen
i kontrast till med läsförståelseproblem ha fo-avsevärt sämregruppen

förmåganologisk sina ålderskontroller. Stothardän och Hulme menar
alltså hjälp fonologiskmed förmåga kan särskilja mellanatt man av en

har dyslektiskaprimära problem och har pri-grupp som en annan som
läsförståelseproblem.mära

behandlarSeymour 1994 frågan olika subtyper dyslexi.om av
med utgångspunkt Goughi och Tunmers l980; ref i

Seymour 1994, sid 66 modell läsningav som

Reading withR Comprehension, dvs "läsa med förståelse"

Decoding ability, dvsD "avkodningsförmåga" X

ListeningC Comprehension, dvs "förmåga förstå upplästa texter".att

harLäsare "adekvat" prestation i båda faktorerna benämnssom
"normal readers". harLäsare inadekvat prestation båda faktorernaisom
benämns "Garden Variety readers" dvs rad samverkandepoor en
särskiljbara faktorer har framlett till problemen. De uppvisar in-som
adekvat "listening comprehension" adekvat "decoding ability" be-men
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adekvat "listeninguppvisardemedan"hyperlektiker",nämns som
dyslekti-benämnsability""decodingadekvatcomprehension" men

förmå-kategorisistnämndadenna ärindivider iför attker. Gemensamt
bristfällig. Dettainformationortografisk ärbearbeta gemen-attgan

särslciljsdyslektikerundergmpperdock fleradöljerdrag somsamma
följer0rd som intelågfrekventaläsa ochförmåga stavasin attgenom

ordlika bokstavs-dvspseudo-ordrespektivespråkreglervälbekanta
betydelse.saknarsprålqeglergrundläggandeföljersekvenser mensom

medmisslyckasbra,ordenlågfrekventadeklararGruppen mensom
bristfonologiskhar"phonological cases". Debenämnspseudoorden en

ords bety-kunskapsinutnyttjade inte kansåigenomslår snart omsom
eller normalt. Derelativt braklarar de signormal läsningViddelse.

Gruppenstavning.irelativtdock presterarsämresett sompresterar
pseudoord benämns0rdlågfrekventagäller ändetnärsämre

fonolo-det gälleralltså bättrehar närDecases"."morphemic resurser
så brasig inteklararförstnämndadenavkodninggisk än gruppen, men

tredje "Verykunskap. Enordspeciñkutnyttjamåste grupp,när man
allaavseendena. Seymourbådai attmisslyckascases,impaired menar

fonologiskmedproblemgrundläggandehar typ avsammagrupperna
"phon0logicrespektivedyslexia""morphemicGruppenavkodning.

särskiljaskanläsning. Desida sinstark ivarsinfunnithardyslexia"
problem defår olikaoch närstrategierolikaanvänderdeattgenom

mindreiproblemfonologiskaocksåharförstaDenläser. mengruppen
hjäl-skaffat sigharandraDenutsträckning. somresursergruppen

rekommende-Seymourstrategi"."morfologiskmedläsadem att enper
deninriktas påskallsubtypemade olikaförträningsinsatsemaattrar

kompensatoriskdvsförmågornabakomliggandedestarkaste enav
strategi.

Sammanfattande slutsatser

ordavkodningproblem medprimäraframträderDyslexi somsom-
förmågafonologiskbristandegrund ihar sin

såvälmedförintelligenstestmed hjälpdyslexiidentifiera enAtt av- antalet ele-underskattningi diagnosentillförlitlighetlåg avsom en
kon-tillleder ocksåavkodningsproblem. Detmed primära enver

elever.resursstarkaövrigttill istödinsatsemacentration av
enderaenligthandikappsittefter hanteraDyslektiker strävar att av-

fonolo-grundläggandesindel kompenserarhuvudstrategier. Entvå
efterdestrategi dvsmorfologisk strävar attmedsvaghetgiska en -

sigandra koncentrerarmedanorddelar-ochordstammaridentifiera
svaghet.derasdetdvs justavkodning ärfonologiskpå som
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Sambandet mellan läsförståelse och avkodningsförmåga För lågtär—
för praktiskt användbart. Läraren kan alltså inte frånatt utgå attvara

Förstår ocksåelev avkodar tillräckligt väl.somen
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och läspedagogiskaLäsforskning debattfrågor

framlyfter två anmärkningsvärda karaktäristikaAdams 1994 hos den
Han/hon mycketskicklige mängd infonnationläsaren: storgenererar en

desutomdet mycket snabbt och tilloch görtext, utansynes an-ur en
varseblivsord på tid enskildaHela bokstäver,strängning. samma som

likauppfattas snabbt teckensträngarfraser kan till fyrahela tresom om
Mot denna bakgrund, påpekar Adams,orelaterade bokstäver. sigter

skulle bygga läsning det enskildaläsaren sin på tecknet elleridéen att
Ändå,absurd. fortsätter hon, detta just denordet vadi ärtexten som

läsarenskicklige gör:

readers visually virtually letter"Skilful of wordprocess every every
while they tend rather irrepressiblyread translate thethey printto toeven

They do whether they reading isolatedthey wordsspeech so arego.as or
connected They do regardless of themeaningful semantic,text. syntac-so

predictability of whatever theyorthographic reading. And they dotic areor
that they generally do feel like thatof the fact what theyin spite notso

sid 5doing."are

seglivad föreställningrelation till läsningskall iCitatet enses om som
guessing game" kommit"psycholinguistic användasattett som som

för olika former "language förbas experience models"vetenskaplig av
formutrerade hävdar företrädarna för dennasinläsinlärning. I mest

pedagogik fokuserar färdighetsträningpå bärståndpunkt att somen
och skrivsvårigheter uppstår:för läs-attansvaret

phonics skillsthey the taught explicitely, thetruth"The aver, more are
trouble learning read"children have Newman, 1985, cit i Grofftomore

1990.

tillligger grund för denna översiktLitteratursökningen har intesom
förstudie empiriska belägg sådan stånd-funnit endanågon som ger en

banérförare förSmith, "the Whole languagepunkt. Frank ärsom mo-
och den ivrigast förnekat betydelsenvement" WL, är somsom av

avkodningsträning i läsinlärningen, finns med medsystematisk inte
litteratursökningenreferens eventuellt beroende hani intenågon att

artikelvetenskaplig på området under den tidsperiodpublicerat någon
sökningen avser. "Whole brukar be-Language" inte1985-1997 som

metod,pedagogiskt pedagogiskt förhåll-skrivas utan ettsomsom en
ningssätt:

which referlanguage used reading andWhole term to toa
which utilizes completeinstruction in communicativewriting texts
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contrasted with focusedsituations, skills pratice the ofas useor
isolated language drill.‘Phonics’ philosophyA rather than met-or a

hodology, whole language does prescribe activities muchnot so as
‘typical dayrecommend them; might include work personalina

journals, small discussions of quiet fortimecurrent events,group
‘show-and-tell‘ conferencesreading, with the teacher parentor a

recently readvolunteer written books, brief lecture by theon or a
leads followedteacher story by individual work short stori-on on

es."
ref BlantonClark, 1987, i Moorman, och McLaughlin sid1994,

312

Förförespråkare mycketSamtidigt finns strukturerad formträning,en
praktiseras i något klassrumsannolikt inte i Sverige. Grossen ochsom

sådant1990 frittCamine översatt:presenterar ett program

bokstav-ljud-korrespondensintroducera kontext"Steg 1 utan.
bokstavenskriver "s" tavlan och pekar "s"....Läraren Säger "Detta är

det" Elevernaljud "ssss".ssss. Vilket är säger

upplagd såbör bokstäver och ljudLäroboken att presenterasvara nya se-
meningar i boken bör endast bygga dekvensiellt. Korta bokstavsljud-

redanrelationer presenterats.som

kombinera ljud till 0rdelevernaSteg 2. Lär att
skall påbörjas eleven behärskar två ljud kan kombi-Detta snartsteg som

pekaroch "r". två"ä" Läraren "ä" i "är" och "ääää" isägert exneras,
och tvåoch pekar sedan "r" "rrr" i sekundersekunder, säger gö-utan att

mellan ljuden. Elevernanågot avbrott sedan ljuden korusi allt ef-sägerra
pekar bokstäverna tavlan.lärarentersom

omedelbar feedback felläsningarpåSteg 3: ge
viktiga förHögläsningsövningar eleverna bokstavljud-träningär att ge

låta eleverna läsa innan de förmågasamband. utvecklat sin detAtt görtyst
svårare för dem korrigera Alla högläsningsfelbara misstag. skall korri-att
direkt.geras

rikliga tillfällen tillSteg Ge4: övning
isolerat skall detljud lärts in omedelbart listorNär i med ord därövasett

ingår, sedan korta också innehålleroch i sådanadet ljudtexter som som
ljudtidigare. Ett skall i flera dagarlärts in innan det iövasnytt presenteras

textavsnitt." sid 16 18ord eller -

"pedagogisk folkrörelse"fått karaktärenhar i USA, och harWL av
läspedagogikenpåverkat i många andra länder. betonarockså WL be-



1997:108SOUBilaga 3410

från vardagsliv ochhämtade elevensmeningsfullatydelsen texterav
kontrollerade""Fonologisktundervisningen.erfarenheter i texter,egna

ordning deden under-förs in i ioch ord i tränasbokstäverdär texterna
skadliga för barnetsWL-företrädare läsut-betraktasvisningen somav

avkodningsträningförnekar betydelsenWLSamtidigtveckling. avsom
den centralaforskningen rollhar visatträningfonologiskoch som

läs- och skrivsvå-spelar uppkomstenförmåga ifonologiskibrister av
för förebygga ellerutvecklatsPedagogiska attrigheter. program som

språklig medvetenhetsträninghar inslagproblemsådana storamöta av
datorprogram. Dessa skildaofta med hjälpläsfárdighetsträning,och av

och skrivträning och "Whole"fonologibaserad" läs-förutgångspunkter
oförsonlig debatt där viljan ochtill tidvisutvecklatsharlanguage" en

obefintlig. Mosenthal 1995har varit ellerförmågan mötasatt svag
förföreträdare de tvâ ståndpunk-samtal mellanfruktbartatt ettmenar
"the literacy agenda".diskussionbörjar medkräver att omtema enman

problem man Hur relatio-Vilkaideal har manochmålVilka ser ser
värden ut pågående de-sociala Denoch andraläsförmågamellannen

eller kvantitativkvalitativmetodfrågorställethandlar ibatten me-om
forskning,förkasta slutsatser ochellerförkriteriertod, att acceptera av

576-577.sidvetenskaplig kvalitetförstandarder
och jämförde resultatsammanställdeMiller 1989Stahl och stu-av

respektive readerWL "Basal"Whole language -"utvärderatdier som
huvudsakliga skillnadernaDebarns läsinlärning.förapproach"BR

förlagsutgivna läslä-använderinteWLtvåmellan dessa äransatser att
stället används vardagligaIfärdighetsträning.påmed fokus texterror

tonvikt vid barnensläggsnärhet. Vidarebarnens egetfinns i storsom
viktiga. följerslag också BRolikaSamtal ärskrivande. texter enavom

Blandlika för alla.färdighetsträningförförhand ärgivenpå väg som
utfallsdata bättrebra 43tillräckligtstudierde rapporterat re-gavsom

för "basal reader", medan 115bättrelanguage", 22"Wholeförsultat
resultatbästskillnad. WL-programmensignifikantnågoninte gavgav

mindre läsförståelseEffekternaförskolan.användes i närdenär var
utfallsmått.ordigenkänning WL-måttanvändes än när varsom

ordigenkänningstest, medan BR-påresultatfick bättreprogrammen
gäller effek-läsförståelsemått. Vadresultat påfick bättreprogrammen

skillnad de studieri ll 15studierna ingenvisarpå läsintresseter av
effekt förbättre studier,sådana mått. WL trerapporterat me-gavsom
effekt. Bland detbättre begrän-återstående visade BRdendan att gav

visaderisk populations" BR bättreavsåg "atantal studiersade re-som
skillnad. visadenågon Ingenmedan intefall, 15i 9sultat WLän gav

a.a. konstaterar ocksåoch Miller 1989,Stahlför WL.resultatbättre
jämförel-"phonic/linguistic programs" iinkluderatstudierdeatt som

årskursför elever i lserna
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"produced effectsstrikingly larger than language experience programs,
that, phase.suggesting in this mastering the systematic code-more

emphasis approaches the successful." sid 108were more

slutsatserFörfattarna sammanfattar sina med att:

"..children need through intermediate of mastering wordto stagesgo
abilities develop therecognition better reading abilities readto tonecessary

literature withgood quality enjoyment and understanding. These interme-
diate be better served with direct andstages systematic phonicstoappear

hand,instruction. On the other that the systematicmostappears even
phonics approaches work better children increased opportunitiesgetas to
read childrens literature Adams." sid 109

Chall myntade uttrycket1967 "reading förwars" karaktärisera deatt
stundtals hätska meningsmotsättningar kom till uttryck i debattensom
mellan language experience approach" och "phonics approach". Ut-
trycket fortfarande på 1990-talet giltighet.äger Medantyvärr samma
cirka nybörjarna lyckats15 inte uppnå måletprocent automatiseradav

årskursavkodning i 2 och alltså löper risk läs-stor att permanenta
skrivproblem forskareoch lärare och hur denträter bästa läspe-om av

världardagogiska bör Adams 1991 analyserar debatten och fö-ut.se
reslår tillvaratar de bästa dragen i de båda läspedago-angreppssätt som

meningsriktningarna mycketgiska i sin inflytelserika artikel "Why Not
and WholePhonics Language". Hon identifierar de centrala budska-

i WLpen som

l teacher empowerment
child-centered2 instruction

3 integration of reading and writing
disavowal of of4 the value teaching and learning phonics; anda

5 "subscription the that childrenview naturally predisposedto are
languagetoward written acquisition" sid 41

Adams identifierar kontroversen mellan de två meningsriktningama i
de två sista punkterna WL-företrädarei citatet. starkt negativtreagerar

med svårighetskontrollerat språk "segmented texts", på di-texter
rekt undervisning "hur forgör" läsa bokstäver, orddelar ochattom man
ord dvs avkodning och ljudsyntes, och på prefabricerade arbetsblad.
Samtidigt påpekar Adams att:

"phonic has been showninstruction lead higher achievement leastto to at
word spellingin recognition, and vocabulary, least in the primaryat gra-

des, and especially for economically disadvantaged and slower students."
sid 42
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forskningsbas.väl etablerad Adams"phonics"har inteWL ensom
förref Adams sid 42 inspiratörSmith 1971 i 1991,identifierar som,

och 0rd leder tillbokstäverSmith koncentration pårörelsen. attmenar
arbetaskrivproblem vill bort medläs- ochdenjust typ mansomav

deanför koncentrationen minstaSmithinstruction"."phonics att
uppmärksamhet frånochspråket bort energibeståndsdelarna i tex-tar

utvecklas likaläsförmåganocksåSmithmening. natur-atttens menar
strukturerad läsundervisningSkolantalförmågan.ligt stör genomsom

värdet direkt under-förnekar bestämtnaturliga Handenna avprocess.
fårhand de baralär läsa påsigavkodning. Barnvisning i egen om mo-

arbeta med.meningsfulladekvat,ochtiverande text att
grundläggande boksedan Smith skrevhar sinforskningEmpirisk

läspedagogis-Smith grundat sinapunkt visatpå1971 attsnart sagt var
felaktiga Adams. Honpå premisser,rekommendationerka menar var-

vid de gmndantaganden läsninghåller fastför WL,att omom mannar
värdefullade ingredien-riskerarforskningen utmönstrat även attsom

"blame the teacher"-måsteWLifrågasätts.också överge onserna
och läsinlär-insikter i läsprocessensbygga påställetoch iattityden,

mellan bam. Adamsdessa varierarhurningsprocessens samtnatur,
upplagan Smiths bokdenkonstateramedavslutar senasteattatt av

1988,3O 1991refererad i Adams inteReading" tyvärr"Understanding
förändrad inställning:pekar på någon

Instead, he has"scientific"modified hisbarely"Smith has arguments. pre-
repudiation of thewith blanketof the bookeditionfourthfaced the morea

with his originalbe in-proved inconsistentthat hasresearch torecent
sid 52sights."

30 oförändratupplagor med iihar kommitbok stortDenna ut senare
empiriskanågraSmithhar inteinnehåll. Tyvärr stu-presenterat senare

dettafår ordet iståndpunkter. Adams,för hanskan taladier somsom
debattör intebalanserad forskare ochdockreferat, somsom enanses

skolbildning.med någonförknippas



SOU 1997:108 Bilaga 3 413

Stanovich identifierar1990 forskningsansatser vilkas resultattre
användaskommit ammunition i "kriget mellan läsforskningspa-att som
Neurofysiologi,radigmen". informations- och kognitionsvetenskap och

socialkonstruktivism social interaktionism har med skilda utgångs-
punkter och skilda metoder alla producerat intressanta resultattre av
forksning kring läs- och skrivsvårigheter.

"The differing perspectives might have been interpreted indicating theas
multiple levelsnecessity of of analysis thisin complex domain. Unfortu-

familiar withnately, reading research knows that this theanyone not
history of field. withAs issues in reading, have made theour so many we
fundamental of turning the debate about frameworks intoerror a zero-sum

frameworkswhere anothers loss.gain Not only do biologi-onegame,
theorists,cally oriented information processing theorists, and social

theorists talkconstructivist with each other, the various frameworksnot
hostileeach other competitors." sid 222treat as

vidare forskningsresultatStanovich pekar inom domänut krä-en som
forskning ellerfortsatt tillämpningar inom iver en annan, men som

stället blir del "noll-summespelet". skillnaderDe i neural strukturaven
funnit mellan dyslektiker och normalfungerande läser tillsägerman

lämpligaexempel någotinte behandlingsformer. Forskningssamar-om
medicinsk ochbete mellan pedagogisk vetenskap måste komma till-

för grundforslcningsresultatenstånd skall leda till goda tillämpning-att
stället blir de biologiska forskningsresultatenI bricka iar. en

"nollsummespelet", där de hot den social-ett motses som
konstruktivistiska positionen. Det sociala perspektivet läsforskningeni

oftastlämnas å andra sidan sidan Stanovich:menar

"Since social tolerates differences in educationalcurrent structureour op-
that shockingportunity by the standards of industrialized countri-mostare

this lack of attention puzzling ...." sid 224es,

Forskningsfynd alltförtolkas ofta funnit "orsaken" tillatt ettsom man
förhållande. Stanovich pekar finns"orsaker" i räcka proxi-att en av

omedelbaramala och distala härledda eller medierade faktorer som
leder till utfallvisst på beteende- eller samhällsnivå.ett organ-,

svårigheterna uppnå konsensus och samarbeteatt accentueras ytter-
ligare den vetenskapsteoretiskt motiverade meningsmotsätt-attav

kvalitativtningen mellan och kvantitativt oreienterade forskare har
fortplantats in i läsforslcningsdebatten. Stanovich med utgångs-menar,
punkt andra bidrag dennai i debatt, distinktionen "kvalitativ-att
kvantitativ" for skillnaderstår i forskningsintresse genuinaänsnarare
epistemologiska skillnader.
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they ought framedabout methodology remain, but be"Questions not to
thethatinstalls abstract epistemologythat tyrant presupposesas a ora way

tillpositivist—interpretivist split" sid 226, ref. Howe. 1988moribund

allvarligtforskningsparadigm står"inkompatibla"Tesen ettsomom
forskare företrädersamarbetet mellannödvändigafor dethinder som

och läs- och slcrivproblem. Depå läsningperspektivolika ytterstsom
svårigheterpågående "kriget" elever hardetförlorare istår är somsom

och medvetna deskrivinlärning, inteochmed läs- ärsin attomsom
vetenskapliga striderna.förmentdeberörs av



SOU 1997:108 Bilaga 3 415

Referenser

Phonics1991 Why Not andAdams, M.J. Whole Language. All
ofand the literacy. Ed Baltimore:Language creation W.Ellis. Or-

Dyslexia Societyton
1994 LearningAdams, M. read: Modelling the readerto versus

Readingmodelling the learner Development and Dyslexia Edzs
Snowling. London:WhurrHulme och PublishersC. M.

och P.D. 1984Anderson, Pearson, schema-theoretic ofR.C. A view
reading comprehension. Handbook ofbasic in Readingprocesses

Research Ed Pearson. NYzLongmanP.D.
Reform teacher1997 teachers collegePer-Birsh, J.R. in training at

232 sid 4-5spectives
What have learned from longitudinalBlachman, 1994 studiesB. we

processing and reading,of phonological and unansweredsome
Torgesen, Wagner and Rashotte. Journal ofquestions: toresponsea

sidDisabilities 27May 276-91Learning
InfonnedCook, 1997 for readingBrady, och L. instruction suc-

for teacherFoundations Perspectives 232 sid 3preparation.cess:
ofEffect predicition knowledge,1992 activities, priorCarver, R.P.

comprehended: raudingand Using theoryamounttext type toupon
researchtheory Reading Researchschema Quarterly 272,critique

sid 164-74
The debate.1967 read: NY: McGraW-HillChall, Learning to great

och Trathen, effectsW. 1996 The ofDole, Brown, K.J.J.A., strategy
comprehension performance ofthe at-risk students.instruction on

Research Quarterly 311, sidReading 62-88
the World do Students Read ofElley, W.B. 1992 How IEA Studyin

Reading The Hague:IEALiteracy.
Modularity of MindFodor, 1983 The Mass:MIT Press

Shaywitz, S.E., Stuebing, Shaywitz,K.K. B.A. 1996Francis, D.,
Deficit ofDevelopmental Versus Models Reading Disability:Lag A

Individual Growth Analysis.Longitudinal, Curve Journal of Educ.
Psychology 881, sid 3-17

influencingGarcia, G.E. 1991 Factors the English reading test per-
of Spanish—speaking children. Readingforrnance Hispanic Research

Quarterly 264, sid 371-391
Gough, 1996 Children Read and Why TheyP. How Learn Fail.to

Annals of Dyslexia 46, sid 3-20
Groff, Analysis of the Debate: Teaching ReadingP. 1990 An without

Phonics Information. Interchange sidConveying 214, 1-14

14-170935



SOU 1997:108Bilaga 3416

Researchoch Camine, 1990 Translating Initial Re-D.Grossen, B. on
InterchangePractice 214, sidInstruction into Classroomading

14
Stockholm: ochLundberg, Dyslexi Natur Kul-och 1992Höien, T.

tur
ochO. Lucas, T. 1990 Mea-Bartolome, Vasquez,L.,Langer, A.,

Study of BilingualTasks: AConstruction in School Literacyning
Journal 273, sidEducational Research 427-71Students. American

and Readinghypertext: andText-to-Specch,1992C.K.Leong, text
Interdiscipli-and Writing: Anthe Readingspelling with computer.

Journal sid 95-105nary
1997 AchievingLindamood, Compe-Bell, och P.Lindamood, N.P.,

Phonemicby Training inand Aware-Literacyin Languagetence
Dyslexia:Function.and Comparator Bio-Concept Imageryness,

PublishersLondon:Whurrandlogy, Intervention.Cognition
dyslexia: Evidence anddeficits impli-Visual in1996W.Lovegrove,

MultidisciplinaryChildren PerspectivesDyslexiacations in —
WheatsheafNicolson. London: Harvesteroch R.Edzs A.Fawcett

DevelopedCan Be WithoutPhonemic1991 AwarenessLundberg,
inPhonological ProcessesInstruction.Reading

Edzs S.A.BradyIsabel Lieberman. ochTributeALiteracy: to
Shankweiler. NJ :LEAD.P.

KnowledgeInitial Enabling and1991och Höien, T.Lundberg,
and PhonologicalAcquisition: Print AwarenessReadingSkills in

Reading- The Evolu-Phonological Awareness inSegmentation.
ochEd:s Sawyer B.J. Fox. NY:D.J.Perspectivesof Currenttion

VerlagSpringer
of1988 EffectsO. extensiveochFrost, Petersen,Lundberg, an

preschool child-phonological instimulatingfor awarenessprogram
sidQuarterly 233, 263-83Reading Researchren.

readingTeaching around theLinnakylä, 1993och P.Lundberg, I
world. The Hague: IEA

Smith, och Cake,dAi1ly, H., M. H.Pressley, M.,Lysynchyk, L.M.,
analysis of experimental studies ofmethodological1989 A

Reading Research Quarterlyinstruction.comprehension strategy
sid 458-70244,

of Develop-Long-Term Outcomes1995 Annotation:Maughan, B.
Child Psychology and Psychi-Problems. Journalreadingmental

sid363, 357-71atry
Yule,Hagell, och W. 1996Pickles, Rutter, M.Maughan, A., A.,B.,

DevelopmentalAntisocial Behaviour: TrendsProblems andReading
and PsychiatryJournal of Child Psycholog 374,Comorbidityin

sid 405-18



SOU 1997:108 Bilaga 3 417

ochMontali. Lewandowski, L. 1996 Bimodal Reading: Benefits of
Talking Computer for andAverage Less Skilled Readers. Journala

of DisabilitiesLearning 293, sid 271-79
Blanton,G.B., och McLaughlin,Moonnan, W.E. T. 1994 The rheto-

of whole language.ric Reading Research Quarterly 294, sid 308-
29

Mosenthal, WhyP.B. 1995 there dialogues the divided:are no among
The problem of solipsistic agendas literacyin research. Reading Re-
search Quarterly 303, sid 574-77

Myrberg, 1996TheM. Matthew Effect Adult Literacy Proce-
konferensedings från Schreibt, der"Wer Bleibt", Bad Boll, nov.

1996
1995OECD Literacy, Economy and Society

Å.Olofson, Synthetic1992 speech and aided reading forcomputer
disabled children.reading Reading and Writing: An Interdiscipli-

Journal sid 165-784nary
Foltz, G. ochOlson, Wise, B. 1986 ReadingR., instruction and reme-

Researchthe aid ofdiation with speech Behavior Met-computer
andhods, Computers sidInstruments 18, 93-99

ochOlson, Wise, B. 1992 Reading theR. with ortho-computeron
and speech feedbackgraphic Reading and Writing: Interdiscip-An

linary Journal sid107-1444
B., Groisser, och Welsh.,Pennington, D. M.C. 1993 Contrasting
Deficits in DeficitCognitive Attention Hyperactivity Disorder Ver-

Reading Disability. Developmental Psychology 293, sid 511-sus
23

Pinnell, G.S., Lyons, C.A., DeFord, Bryk,D.E., A.S. och Seltzer, M.
1994 Comparing instructional formodels the literacy education of

first graders.high-risk Reading Research Quarterly 291, sid 8-39
Yokoi,Pressley, M., L., Rankin, Wharton-McDonald och Mistretta,

of the1997 A Survey Instructional Practices of Grade 5 teachers
Effectivenominated in Promoting Literacy. Scientific Studies ofas

Reading 12, sid 145-160
Riis, 1992 Skolan och datornU. Datorn pedagogiskt hjälpme-som-

del från1988-1991. Rapport 24 Tema Teknik och Social Föränd-
Linköpings Universitetring,

Sadoski, Paivio, ochM., A. Goetz, E.T. 1991 Commentary: Critique
of schema theory. Reading Research Quarterly 264, sid 464-84

P. 1994 Variability dyslexia.Seymour, in Reading Development and
Dyslexia Edzs HulmeC. och M. Snowling. London:Whurr Pub-
lishers



Bilaga 3 SOU 1997:108418

Grunden1996, för fortsatt lärande. internationellSkolverket En
studie förmåga förstå användajämförande och trycktattav vuxnas
information. från StockholmRapport 115 Skolverket,och skriven nr

Disabilities.1996 Neverstreaming: Preventing LearningSlavin, R.E.
Leadership,Educational Feb. sid 4-7
1996, Approaches theAnnotation: ContemporarySnowling, M. to

Child Psychiatry,of Reading. Journal of Psychology andTeaching
139-48sid372,

Whole andoch Miller, PD. 1989 Language LanguageStahl, S.A.
forApproaches Reading: quantitative Re-BeginningExperience A

sidofEducational Research 87-116Synthesis. Review 591,search
Matthew effects reading:1986 in SomeStanovich, K. consequences

differences acquisition of literacy. Readingindividual in the Re-of
sidQuarterly 214, 360 407search —

the readingcall for end paradigm in1990Stanovich, AK. to warsan
Journal of Reading Behavior 223, sid 221-31research.

ProfileSiegel, Phenotypic Performanceoch L.S. 1994Stanovich, K.
ofReading Disabilities: regression-basedWith Aof Children test

Variable-Difference Educ.Model. Psy-Phonological Core Jthe
sid 24 53chology 861, —

Cunningham, Beyond Pho-och A.E. 1991R.F.Stanovich, K., West,
and Orthographic Processing.Print Exposurenological Processes:

Lieber-Tribute IsabelAPhonological Processes Literacy:in to
Shankweiler.Brady och NJ :LEAEdzs S.A. D.P.man.

PhonologicalofHulme, C. 1995 A ComparisonStothard, S.E.
Difficiculties andwith Reading ComprehensionChildrenSkills in
Child PsychologyDecoding Difficulties. JournalwithChildren

sidPsychiatry 363, 399-408and
läser invandrarelever Sve-och Fredriksson, U. 1995 Hur iTaube, K.

SkolverketStockholm:rige
remedi-Phonological skills and reading1994 processingW.Tunmer,
ochand Dyslexia Edzs Hulme M.Reading Development Cation .

London:Whurr PublishersSnowling.
andRohl, 1991 Phonological Rea-och M. AwarenessW.E.Tunmer,

Phonological Reading TheAcquisition. Awarenessding in -
of Ed:s ochCurrent Perspectives D.J. Sawyer B.J. Fox.Evolution

VerlagSpringerNY:
LongitudinalRashotte, C.A. 1994Wagner, R.K.J.K.,Torgesen,

ofof Phonological Processing and Reading. Journal Lear-Studies
sidDisabilities 275 276-286ning

World Education1993 ReportUNESCO
of second language.1990 Acquistion readingVerhoeven, L. T. a

Research Quarterly 252 sid 91Reading 114—



Bilaga 3 4191997:108SOU

failureearly readingPreventing1993och Slavin, R.E.Wasik, B.A.
Reading Rese-of fivereviewtutoring: Awith one-to-one programs.

sid 178-200Quarterly 282,arch
Disabilitiesof Impairments,ClassificationInternational1988WHO

OrganizationGeneve:World HealthHandicaps.and





1997:108 BilagaSOU 4214

språkandetspå roll iEn ny syn
i förskola och skolaverksamheterna

språkandets verksamheterna förskolafonnuleras den på roll i iHär syn
skola, och skrivkommittén ska läropla-och Läs- genomsyrasom menar

for årsverksamheten, for 6-16-årsverksamheten och for de1-5nema
skolformema.frivilliga

och dels frånutgått dels frånvåra har vi Lpo 94 Bam-I resonemang
förslag läroplan föroch skolakommitténs till 6-l6-årsverk-omsorg

följande delärande. uppställning vi till-samheten, Växa Ii presenterar
diskuterat.förändringar, vilägg och som

ändringar och kompletteringar skaförslag till viDe gör ses som
hur uttalad på språketsprincipiella. vill visa medvetetVi synen mer

barns och arbete och lärande kanspråkandets roll i liv,och ut-ungas
och skrivningama i tillämpliga delarstyrdokument,tryckas i ett avser

skolformerna.l-S-årsverksamheten och de frivilligaäven
löper hel textsida.presentationen Lpo 94-textema Därun-I över en

förslagoch skolakommitténs i vänsterspalt ochder visas Barnomsorg
förslag högerspalt. och slcrivkommitténs tilläggi Läs-slutligen våra

har kursiverats.och ändringar
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VÄRDEGRUNDSKOLANSl
OCH UPPGIFTER

Skolans uppgifter

Lpo 94
Skolans huvuduppgift förmedla kunskaper ochär i samarbete medatt
hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor
och samhällsmedlemmar 1 kap.2§. Utbildning och fostran djupareiär

fråga överföramening kulturarv värden, traditioner,att etten om -
språk, kunskaper från generation till Skolan skall därvidnästa.en-

stöd för familjerna i deras för barnens fostran ochettvara ut-ansvar
veckling. Skolans arbete måste därför ske i samarbete med hemmen.

Skolans uppdrag

LÄS-KzsBOSK:s förslag förslag

Skolans / huvud uppdrag/ att/ Skolans uppdrag främjaär är att
förmedla / främja läroprocesser läroprocesser där individen sti-
där individen stimuleras in- muleras utveckla språk ochatt att
hämta kunskaper och samarbetei bygga kunnande och i samarbete
med hemmen främja elevernas med hemmen främja elevernas
utveckling till ansvarskännande utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmed- människor och samhällsmed-

Skolan harlemmar. lemmar. Skolan harvärnaatt värnaatt
individen. Verk- individen. Verk-omsorgen om omsorgen om

samheterna ska samheterna skagemensamt gemensamt
främja omtanke och främjagenerositet, ochomtanke generositet,
motverka ochutstötning motverka ochutstötningaggres- aggres-

Utbildning och fostransivitet i sivitet Utbildning och fostran iär är
djupare mening fråga djupare mening frågaatt atten om en om
överföra kulturarv värden, överföra kulturarv värden,ett ett- -
traditioner, språk, kunskaper traditioner, språk, kunskaper- -
från generation till från tillgenerationnästa. nästa.en en
Skolan skall därvid stöd Skolan skall därvid stödett ettvara vara

familjernaför deras för föri familjerna i deras föransvar ansvar
fostranbarnens och utveckling. barnens fostran och utveckling.

Arbetet måste därför ske i Arbetet måste därför ske isam- sam-
medarbete hemmen. Skolan har arbete med hemmen. Skolan har

förtillika individens personli- tillika för individens personli-att att
utveckling främja lek och kre- utveckling främja lek och kre-ga ga

ativitet. ativitet.
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Lpo 94
uppgiften delsSkolan har överföra vissa grundläggande värden ochatt

förmedla förberedakunskaper, dels eleverna för leva och verka iatt
samhället. Skolan skall förmedla de beständiga kunskapermer som

referensramden alla i samhället behöver.utgör Elevernagemensamma
skall kunna orientera sig i komplex verklighet infonna-med ett storten

förändringstakt.tionsflöde och snabb Studiefárdigheter och metoderen
tillägna och använda kunskapsig blir därför viktiga. ocksåDetatt ärny

nödvändigt utvecklareleverna förmågasin kritiskt faktagranskaatt att
och förhållanden och inse konsekvenserna olika alternativ.att av

för skolanEn viktig uppgift överblick och sammanhang.är att ge
Eleverna möjligheterskall initiativ och skallDeatt ta ansvar. ges
förutsättningar utveckla sin förmåga arbeta självständigt och lösaatt att
problem.

allaundervisningen i skolansI det angeläget anläggaämnen är att
perspektiv.vissa övergripande Genom historiskt perspektiv kan barnett

och beredskaputveckla inför framtiden och utveckla sin för-unga en
tänkande.måga till dynamiskt Genom miljöperspektiv får de möj-ett

ligheter förbåde den miljö de själva direkt kan påverkataatt ansvar
och personligt förhållningssättskaffa sig till övergripande ochettatt
globala Undervisningenmiljöfrågor. bör belysa hur samhällets funktio-

ochoch vårt leva arbeta kan försätt skapa hållbaratt attner anpassas
utveckling.

internationellt perspektivEtt viktigt för kunna denär att se egna
verkligheten globalti sammanhang och för skapa internationellett att

försolidaritet förbereda samhälle med kontakter kul-ettsamt täta över
och nationsgränser.tur-

perspektivetDet etiska betydelse för många de frågorär av av som
Därförskolan. skall undervisningeni i olika behandlatas ämnenupp

detta och grund förperspektiv och främja elvemas förmåga tillge per-
sonliga ställningstaganden.

LÄS-KzsBOSK:s förslag förslag

Skolan har uppgiften / dels / Skolan har uppgiften överföraatt att
överföra grundläggandevissa vissa grundläggande värden och

förmedlavärden och / kuaska- främja lärande för därigenomatt
del-s / främja lärande för förbereda föreleverna levaatt attpea

därigenom förbereda eleverna och verka i samhället. Skolan
för leva och verka samhället.i skall förmedla de beständigaatt mer
Skolan skall förmedla de kunskaper denutgörmer som gemen-
beständiga kunskaper referensram allautgör isom samma sam-

referensramden hället behöver. ochBarngemensamma unga



Bilaga 4424 SOU 1997:108

samhället behöver.alla i skall kunnaBE orientera sig i en
kunna orienteraoch skall komplex verklighet, med ett stortunga
verklighet,komplex med informationsflödesig i och snabben en

informationsflöde och förändringstakt. Studiefärdighe-ett stort en
forändringstakt. Studiefár- ochsnabb metoder tillägna sigter att

metoder tillägnaoch och använda kunskap blirdigheter där-att ny
kunskap blir föroch använda viktiga. Särskilt under desig ti-ny

underviktiga. Särskilt de diga skolårendärför har leken be-stor
lekenhar tydelse förskolåren tillägna kun-tidiga sigstor att

kun-för tillägna sig skaper.betydelse Det också nödvändigtäratt
nödvändigtockså eleverna förmå-utvecklar sinskaper. Det är att

förmå-utvecklar sin laitiskt faktaeleverna granska ochattatt ga
faktagranska och förhållandenlmtiskt och inse kon-attattga

inse kon-och sekvenserna olika alternativ.förhållanden att av
alternativ.olika innebär framföralltDetsekvenserna varjeattav

uppgift / för-skolan måsteelev utvecklaviktig starkEn en
ochöverblick tilltro till språk och få/är sittatt egetsamman-ge

skall rika möjligheteroch samtala, läsahang. Barn attunga
initiativ och skriva Iäroprocesserna.ochmöjligheter iatt ta

skall förutsätt- viktig uppgiftEnDe är attges geansvar.
utveckla sin förmåga överblick och sammanhang.ningar att

och lösasjälvständigt Barn och skall möjlig-arbetaatt unga
heter ochinitiativproblem. att ta ansvar.

pedagogiska förutsättningarverksam- skallden DeI attges
/ utveckla sin förmåga arbeta/Q är att

anlägga vissa självständigt och lösa problem.angelägetdet att
perspektiv. Genom den pedagogiska verksam-övergripande I

perspektiv kan bal heten det angeläget anläggahistoriskt är attett
beredskaputveckla vissa övergripande perspektiv.och enunga

och utvecklaframtiden sin Genom historiskt perspektivinför ett
dynamiskt tänkande. kan barn ochtill utvecklaförmåga unga en

miljöperspektiv får de beredskap infor framtiden ochGenom ett
både for utveckla förmågamöjligheter sin till dyna-att ta ansvar

direktmiljö de själva kan miskt tänkande.den Genom mil-ett
skaffa sig jöperspektiv får depåverka och möjligheteratt ett per-

förhållningssätt till både för densonligt miljööver- att ta ansvar
och globala miljöfrå- de själva direkt kan påverkagripande och

skall belysas skaffaverksamheten sig personligt för-I att ettgor.
funktioner hållningssättsamhällets och till övergripandehur
och arbeta miljöfrågor.leva kan och globala verk-vårt Isätt att

för skapa hållbar samheten skall belysas hurattanpassas sam-
hällets funktioner och vårtutveckling. sätt att
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internationelltEtt perspektiv leva och arbeta kan föranpassas
viktigt för kunna den skapa hållbarär utveckling.att Ettattse

verkligheten globalti aktivt språkandeett muntligt ochegna -
försammanhang och skapa skriftligt skall verk-att genomsyra—

internationell solidaritet samheten.samt
förbereda för samhälle med Ett internationellt perspektivett

kultur-kontakter och viktigt förtäta över kunnaär denatt se
nationsgränser. verkligheten i globaltettegna

/ etiska / etisktDet Ett sammanhang och för skapaattper-
betydelse förspektiv internationell solidaritetär samtav

de frågor förberedamånga i för samhälle medtas ettsomav upp
skallskolan. Därför / undenia- kontakter kultur-täta ochöver

/ detta nationsgränser.per-
behandlas och grundspektiv etisktEtt perspektiv ärge av
främja / elevernas / fö:för och betydelse för många de frågorav

till personliga ställningsta-måga i skolan. Därförtassom upp
ganden. skall detta perspektiv behandlas

aktivtGenom och grund för främjaoch för-ett ge
köns/gender/-perspektiv skall måga till personliga ställningsta-

öka för flickormöjligheterna och ganden.
påverka och verkapojkar uti- Genom aktivt könsl-att ett

från villkor oberoendejämlika gender/-perspektiv skall möj-av
könstillhörighet. ligheterna öka för flickor och

pojkar påverka och verkaatt
utifrån jämlika villkor oberoen-
de könstillhörighetav

94Lpo
förmedlaSkolans uppdrag kunskaper förutsätter aktiv diskussionatt en

enskilda skolan kunskapsbegrepp,deni vad viktig kun-ärom om som
framtidenskap idag och i och hur kunskapsutveckling sker. Olikaom

aspekter på kunskap naturliga utgångspunkter sådani diskussion.är en
Kunskap inget entydigt begrepp. Kunskap kommer tillär uttryck i

olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet- som-
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas

för olikapå kunskapsformer och skapa lärandeatt utrymme att ettge
former fördär dessa den enskilda eleven balanseras och blir till hel-en

het.
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska

åstadkommas varierad och balanserad sammansättninggenom en av
och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och denämnen sociala
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värld skolan skapar förutsätt-kulturella ochoch utgör, utrymmesom
kunskapsfonnerlärande, där olika delar helhet.förningar ärett av en

LÄS-K:s förslagförslagBOSK:s

.förmedla Skolans främja/ uppdrag lä-uppdragSkolans att att
lärande förut- rande och språkutveckling förut-främjakunskapen

den aktiv diskussion dendiskussion i iaktiv sättersätter enen
kunskapsbe- enskilda skolan språk- ochskolanenskilda omom

viktig kun- kunskapsbegrepp, vadvad ärär om somsomomgrepp,
och viktig kunskap och framti-framtiden idag ioch iskap idag om

sker, den och hur kunskapsut-kunskapsutvecklinghur om
veckling sker, liksom lärandetoch lärandetslärandetliksom

fonner,sökan- och lärandets såsom detdet aktivaformer, såsom
aktiva sökandet efter kunskap,lek och ska-kunskap,det efter
lek och skapande. Olika aspekterkun-Olika aspekterpande.

språk kunskap naturli-utgångspunkter på ochnaturliga ärskap är
utgångspunkter i sådandiskussion.sådani ga enen

diskussion.entydigt be-ingetKunskap är
Kunskap entydigt be-till ingetKunskap kommer ärut-grepp.

Kunskap kommer tillformer såsomolikatryck i ut-grepp.-
tryck olika formerfärdighet, och i såsomförståelse,fakta, -
fakta,förutsätter förståelse, färdighet, ochförtrogenhet som-
förtrogenhet förutsättermed varandra.samspelaroch som-
och samspelar med varandra.inriktas påmåstearbeteSkolans
Språkolika kun- och lärande hängerförutrymmeatt ge
oupplösligt liksomoch skapaskapsfonner att ett samman,

/-flit-den språk och identitetsutveckling.formerdessalärande där
påoch Skolans arbete måste inriktas/ balanserasanski-Ida-eleauen

språk-för olikahelhet.tillblir att utrymmegeen
och kunskapsfonner och ska-skall främjaVerksamheten att

formerharmoniska lärande där dessaochbarns ettut- paungas
balanseras till helhet.ska åstadkommas och blirveckling. Detta en

Verksamheten skall främjavarierad och balanse-genom en
innehåll barns och harmoniskasammansättningrad ut-ungasav

veckling. ska åstadkommasarbetsfonner. Gemensamma Dettaoch
varierad och balanse-och den sociala ocherfarenheter genom en

rad innehållskolan sammansättningvärldkulturella ut- avsom
och arbetsformer.och förut- Gemensammaskapargör, utrymme
erfarenheter och den sociala ochlärande, därförsättningar ett
kulturella värld skolankunskapsformer delarolika är ut-av som

förut-skapar ochhelhet. gör, utrymmeen
därmel- sättningar for lärande,målcentraltEtt mötet ettär att
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olikaför sexåringar, språk- och kunskapsfonnerförskolanlan
fri-särskolan och delar helhet.grundskolan, är enav

for centraltskall Ett måltidshemmet äröppna mötetatten
utveck- mellan förskolan forpå sexåringar.mångfacetterad syn

Särskolan fri-grundskolan, ochlärande.ochling
förtidshemmet skall öppna en

mångfacetterad utveck-syn
ling, språkande och lärande.

Lpo 94
bilda medelev sig och sinastimulera varjeskall växaSkolan att att

intellektuella såväl de praktiska,skall deskolarbeteuppgifter. I som
Elevernauppmärksammas. skallaspekternaestetiskasinnliga och

ochkunskaper. skall utvecklaför Deuttryckolika prövauppleva
känslor och stämningar. Drama,och upplevauttrycksformerolika ryt-

och form skallskapande i bild,musicerande ochmik, dans, text vara
omfattarharmonisk bildningsgångverksamhet. in-Eninslag skolansi

intellektuellt Förmåga till ska-arbete.manuelltsåvälslag egetsomav
tillägnaskall sig.elevernadetpande hör till som

LÄS-K:s förslagförslagBOSK:S

Skolan skall stimulera barn ochochstimulera barnSkolan skall
bilda sig och medmedochbilda växasig växa attatt ungagg

skolarbetetuppgifter. skallskall sina Iskolarbetetuppgifter. Isina
intellektuella och språkligade desåvälintellektuellade som

såväl de praktiska, sinnligaestetiskaochsinnligapraktiska, som
aspekternaoch estetiskauppmärksammas.aspekterna upp-

skall fåmärksammas. Envarolikaupplevaskall fåEnvar ut-
för kun-uppleva olika uttryckochkunskaper;tryck för pröva

och utvecklaskaper;uttrycksformerolika prövautveckla
uttrycksformer och upplevaolikaochkänslorupplevaoch stäm-

känslor och stämningar. Drama,rytrnik, dans,Drama,ningar.
musicerande ochbild, rytrnik, dans,skapande iochmusicerande

formbild, ochinslag skapande iiform skalloch texttext vara
verk-skall inslag i skolansharmo-verksamhet. Enskolans vara

harmonisk utvecklingsamhet.bildnings- Enochnisk utveckling
omfattaroch bildningsgång möj-möjligheteromfattargång att
utforska, till-ligheterochtillägna sigutforska, pröva,attpröva,

kun-och gestalta olikasigkunskaper ocholikagestalta ägnaer-
och erfarenheter. Fönnå-skaper/farenheter.

skapande hör till dettill./ egetga
skall tillägnabarn ochskapande hörtillFörmåga eget som unga
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till det barn och skall sig. I samarbetet mellan de olikasom unga
tillägna sig. samarbetetI mellan pedagogiska verksamheterna ges

olika pedagogiskade verksam- här speciella möjligheter till att
speciellahärheterna möjlig- konkret och utvecklaprövages

heter till konkret och kunskaperpröva och språk.att
utveckla kunskaper. Ett särskilt måste tasansvar

särskilt måste förEtt barn och med funk-tas attansvar unga
de barn och medför tionshinder eller andra svårighe-att unga

andrafunktionshinder eller svå- får utvecklas utifrån be-sinater
får utifrånrigheter utvecklas sina hov och förutsättningar.

förutsättningar.behov och

God miljö för utveckling och lärande

Lpo 94
skall skolan respekt förEleven i sin och sitt arbete. Skolanmöta person

efter levandeskall social gemenskap trygghetsträva att vara en som ger
lära.och vilja och lust Skolan verkar i omgivning med mångaatt en

skallkunskapskällor. Strävan söka skapa de bästa samlade be-attvara
för elevernas bildning,tingelsema tänkande och kunskapsutveckling.

och självkänslaPersonlig trygghet grundläggs visserligen i hemmet,
skolan har viktig roll därvidlag. elevVarje har rätt att ut-enmen

känna växandets glädje och erfaravecklas, den tillfredsställelse som
framsteg ochdet övervinna svårigheter.göraattger

LÄS-KzsförslagBOSK:s förslag

individ skall respektVarje Varje individ skall respektmöta möta
för och sitt arbete. försin sin språk och sittsittperson, person,
Skolan skall efter arbete. Skolan skall eftersträva att strävavara

levande social gemenskap levande socialatten vara en gemen-
trygghet och vilja och skap trygghet och viljagersom som ger

lust lära. Skolan verkar i och lust lära. Skolan verkar iatt atten
omgivning med många kun- omgivning med många kun-en
skapskällor. Strävan skall skapskällor. Strävan skallvara vara

/sölea/ gkti1t skapa de bästa aktivt skapa de bästa samladeatt att
samlade betingelsema för barns betingelsema för barns och ung-
och bildning, tänkande och bildning, tänkande och språk-ungas as
kunskapsutveckling. Personlig och kunskapsutveckling. Person-
trygghet och självkänsla grund- lig trygghet och självkänsla
léiggs/an"-sser-1-i-gen/ såväl hem-i grundläggs såväl i hemmet isom

i skolan, skolan har skolan, skolan har viktigmet som men men en
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roll individroll därvidlag. Varje hardärvidlag. Varjeviktigen
kännautvecklas,// ;skolanindivid har rätt vän-rätt attatt

och erfaraandets glädje denväxandetskännautvecklas,
dettillfredsställelsetillfreds-erfara denfåochglädje attsom ger

framsteg och övervinna swi-det göraställelse göraattgersom
righeter.svårig-och övervinnaframsteg

heter.
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MÅL OCH2 RIKTLINJER

;l Normer och värden

Lpo 94
Mål
Mål sträva motatt

efter varje elevskallSkolan sträva att
utvecklar förmåga medvetna etiska ställningstagandensin göraattO

erfarenheter,kunskaper och personligagrundade på
andra människors egenvärde,respekterar

människor för förtryckfrån och kränkandeavstånd utsättsatttar
medverkar till bistå andra människor,behandling attsamt

förstå andra ochi och människors situationkan leva sig in utvecklar
handla också med deras bästa för ochvilja ögonenatten

såvälför och närmiljön miljönrespekt ivisar ettomsorg om som
perspektiv.vidare

Mål strävaatt mot

LÄS-Kzs förslagBOSK:s förslag

efter varje Skolan skall efterSkolan skall varjesträvasträva att att
individindivid

förmåga utvecklar förmågautvecklar sin for-sin göraatt att00
ställningsta- mulera och kommuniceramedvetna etiska

grundade på kunska- medvetna etiskaganden ställningsta-
personliga erfaren- ganden grundadeoch på kunska-per

och personliga erfaren-heter, per
heter,

andra människors respekterarrespekterar andra människors
egenvärde, egenvärde,

frånavstånd människor avstånd från människoratt tar atttar
förtryckför och krän- för förtryck och krän-utsätts utsätts

behandlingkande med- kande behandling med-samt samt
till biståverkar andra verkar till bistå andraatt att

människor, människor,
kan leva sig in i och förstå kan leva sig in och förståi

människorsandra situation andra människors situation
och utvecklar vilja och utvecklar viljaatt atten en
handla också med deras bästa handla också med deras bästa
för och förögonen ögonen,
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respekt För ochvisar respekt for ochvisar0 omsorg 0 omsorg
såväl nänniljön mil- såväl närmiljön mil-om som om som

perspektiv.jön i vidare vidare perspektivjön i ochett ett
utvecklar sociala ochsin0
kommunikativa förmåga

2.1 Kunskaper

Lpo 94
förmedla sådana kunskaper nödvändigaSkolan skall for varjeärsom

samhällsmedlem. fortsattindivid och Dessa också grund för ut-ger en
Skolan skall bidra till elevernas harmoniskabildning. utveckling. allaI

efterskall lärarna undervisningen balanserai och in-strävaämnen att
olika former.kunskaper i sinategrera

Språk2.2 och kunskaper§41 Kunskaper

LÄS-KzsBOSK:s förslagförslag

/ bidra skallSkolan skall / fångad-la Skolan bidra till barnatt
hos barn och och utvecklar sådanttill ut-att ettunga unga
sådana kunskaper språk och sådana kunskapervecklar ärsom

individ ochnödvändiga för nödvändiga för in-varje varjeärsom
samhällsmedlem. ock- divid och samhällsmedlem. Des-Dessa ger

for utbild- också for fortsattgrund fortsatt grundså sa ger enen
Verksamheten/S-kola-n-/ utbildning. Verksamheten skallning.

/ barns bidra tillskall bidra till /eleaaemas barns och harmo-ungas
harmoniska utveck- niska utveckling. Utforskande,och ungas

språkande, nyfikenhetling. / / och lust
skallUtforskande, nyfikenhet och lust grund för denutgöra en

för denskall grund pedagogiska verksamheten. Denutgöra en
pedagogiska verksamheten. pedagogiska verksamheten skallDen

efterpedagogiska verksamheten skall undervisningenisträva att
undervisningen balansera ochefter i integrera kunska-sträva att

och kunska- olika formerbalansera integrera peri sina och olikai
olika former. språkligaperi uttryck.sina

Lpo 94
Mål sträva motatt

efterSkolan skall varje elevsträva att
nyfikenhet lustutvecklar och lära,att0

lära,utvecklar sitt sätt atteget0
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befäster självständigt formulera ståndpunkter grundadeatt0 en vana
fömuftsmässiga och etiskapå såväl kunskaper överväganden,som

kunskaper skolans ochtillägnar goda inomsig ämnesområ-ämnen0
den,

och språk förstå betydelsenutvecklar rikt nyanserat samtett att0 av
vårda sitt språk,

både medarbeta självständigt och tillsammans andra,lär sig att
på främmande språk,lär kommunicerasig att0

kunskaper erfarenheter förtillräckliga och kunna träffainhämtar att
fortsattunderbyggda val utbildning och yrkesinriktningväl ochav

kunskaper foranvända sina redskaplär sig attatt som0
antaganden och lösa problem,formulera och pröva-

erfarenheter ochreflektera över-
och förhållanden.granska värdera påståenden ochkritiskt-

LÄS-Kzs förslagBOSK:s förslag

pedagogiska verk-samladeDen pedagogiskasamladeDen verk-
ochfor barn 6-16samheten för barn ochsamheten 6-16unga unga

efter varje in-skallår sträva att skall efterår in-varjesträva att
divid divid

utvecklar trygghet och nyfi-nyfikenhetutvecklar gygghet, 00
kenhet lust läraattsamtläraoch lust re-att ,
flektera och kommunicera,
utvecklar sitt lära,sätteget attlärautvecklar sitt 0sätt atteget
utvecklar tillit till sintillutvecklar tillit sin 0 egenegen
förmåga,förmåga,

samspel lär hänsyni sig att talär hänsynsamspel sigi 0att ta0
och respekt förVisa andra,för andrarespektoch visa
utvecklar självständigt så-ettsjälvständigt så-utvecklar 0ett0
väl ett gemensamt ut-väl somett gemensamt ut-som
forskande och lärande,lärande,forskande och
befäster självstän-attsjälvstän-befäster 0 en vanaattvana0 en
digt formulera ståndpunkterformulera ståndpunkterdigt
grundade såväl kunskapersåväl kunskapergrundade på

förnuftsmässiga och etis-fömuftsmässiga och etis- somsom
ka överväganden,överväganden,ka
tillägnar goda kunskapersiggoda kunskapersigtillägnar 00

skolansinom ochämnen äm-ochskolansinom ämnen äm-
nesområden, för bilda sigattför bildanesområden, sigatt

föroch få beredskap vuxenli-förberedskap vuxenli-och
vet,vet,
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utvecklar rikt och utvecklar rikt talat ochett ettnyanse-
talat och skrivet språk skrivet språk och blir medve-rat

förstår betydelsen olika språkligaattsamt tenav om norm-
språk,vårda därigenomsitt ocksåsamtsystem

lär medvetet förhållasig att
till dem.sig

kommunicera på lär sig kommuniceralär sig att att
främmande språk, främmande språk.

l i ...I1 å/ .
l i..

a-ndaa,-/

lyssna, diskutera,lär sig att utvecklar förmåga lyssna,att
och använda si-argumentera sanztala, berätta. argumentera

redskap forkunskaper användaoch sina kunskapersomna
formulera, kritiskt ganska, redskap föratt formule-attsom

antaganden och lösapröva kritiskt granska, prövara,
problem. antaganden och lösa problem

E 1/ g l .. muntligtsåväl skriftligtsom
--// /ech—vé‘ude;aoch andra språkliga former,och i----------

/

möjligheter tillutvecklar sina utvecklar sina möjligheter till
tilloch aktivtskapande eget ochskapande till aktivteget

kulturlivochfritids- fritids- kulturlivoch samt
tillräckliga kunska-inhämtar tillräckligainhämtar kunska-
erfarenheter foroch att och erfarenheter forper attper

väl underbyggdaträffakunna kunna träffa väl underbyggda
utbildningfortsatt ochval val fortsatt utbildning ochav av

yrkesinriktning yrkesinriktning.

Lpo 94
Mål uppnå grundskolaniatt

for efter genomgången grundskolavarje elevSkolan ansvarar
lyssna och läsa aktivtdet svenska språket och kan ochbehärskar0

skrift,idéer och tankar tal ochuttrycka i
och kan tillämpagrundläggande matematiskt tänkande detbehärskar0

vardagslivet,i
och sammanhangoch förstår grundläggande begrepp in-känner till

samhällsvetenskapliga ochnaturvetenskapliga, tekniska, hu-deom
kunskapsområdena,manistiska
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förmåga skapande och fått ökathar utvecklat sin till kreativt in-ett0
för del samhällets kulturutbud,att tatresse av
förtrogenhet med centrala delar vårt svenska och nordiska,har av0 en

västerländska kulturarv,det samiska,inklusive samt
förståelse förutvecklat andra kulturer,har

engelska,i tal och skriftkommunicerakan
för lagar och ochtill grunderna samhälletskänner vetnormer om0

skyldigheter skolan och i samhället,och irättighetersina
världsdelars beroendeländers och ömsesidigakunskaperhar om av0

varandra,
förstårför god miljö ochförutsättningarna grundläg-tillkänner en0

sammanhang,ekologiskagande
förkunskaper förutsättningarna god hälsagrundläggandehar enom0

samt
för hälsan,livsstilens betydelseför denförståelsehar egna0

deras roll ochmedier ochkunskaperhar om
ämnesområden efternågra val.kunskaper inomfördjupadehar eget

uppnåMåluppnå / sko- i skolanMål i / gr-u-nd attatt
lan

LÄS-KzsförslagBOSK:s förslag

samlade pedagogiska verk- samlade pedagogiska verk-Den Den
6-16för barn och för ochsamheten samheten barn 6-16unga unga

individskall tillse varje tillse individår år skall varjeatt att
måluppnår följandelångsiktigt långsiktigt uppnår följande mål

ochefter utvecklingalltkan, allt efter utveckling ochkan,0 0
förmognad, sig förmognad, sigta taansvar ansvar

och vardagslivsjälv sitt och vardagsliv,själv sitt
språketbehärskar det svenska behärskar det svenska språket0 0

lyssna och läsa ak-och kan läsa ak-och kan lyssna och
idéer ochoch uttryckativt, samtala och uttrycka ide-tivt,

skrift,tal ochtankar i tankar tal och skrift,och ier
grundläggandebehärskar grundläggandebehärskar0 0

matematiskt tänkande och kan matematiskt tänkande och kan
det vardagslivet,tillämpa i tillämpa det i vardagslivet,

förstårtill, ochkänner förstår ochkänner till, kan0 0
grundläggande begrepp och formulera och kommunicera

desammanhang inom grundläggande begrepp ochnatur-
vetenskapliga, tekniska, sammanhang deinom natur-sam-
hällsvetenskapliga och huma- vetenskapliga, tekniska, sam-

kunskapsområdena,nistiska hällsvetenskapliga och huma-
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kunskapsområdena,nistiska

förmåga tillhar utvecklat sinförmåga tillutvecklat sinhar
fåttkreativt skapande ochoch fåttskapande ettkreativt ett

ökat för delintresseför del att taökat intresse taatt avav
samhällets kulturutbud,kulturutbud,samhällets
har förtrogenhet medförtrogenhet med sitthar cent- enen

vårtisvenska och andra människorsochdelarrala egetav
sociala, språkliga och kultu-det samis-inklusivenordiska,
rellakultur-västerländskaka, samt arv,

arv,
kommunicera kunskaper,kankunskaperkommunicerakan

känslor, värderingar ochså mångaerfarenheter ioch er-
farenheter så mångaimöjligtuttrycksformer ut-som
trycksformer möjligt så-musik,bild,språk,såsom som

bild, musik, dramaspråk,dansochdrama som
och dans,

förståelse förutvecklatför harförståelseutvecklathar
andra kulturer,kulturer,andra

tali ochkan kommuniceraochtalikommunicerakan
skrift engelska,engelska,skrift på

grunderna förtillkännerförgrundernatillkänner
ochsamhällets lagarochlagarsamhällets normernormer

rättigheteroch sinarättighetersinaoch vet omvet om
skolan ochskyldigheter iochochskolaniskyldigheteroch

isamhället,samhället,i
ochländerskunskaperharländers ochkunskaperhar omom

ömsesidiga bero-världsdelarsömsesidiga bero-världsdelars
varandra,endevarandra,ende avav
till förutsättningarnakännerförutsättningarnatillkänner

och förstårgod miljöföroch förstårmiljögodför enen
ekologiskagrundläggandeekologiskagrundläggande

sammanhang,sammanhang,
kunskapergrundläggandehargrundläggande kunskaperhar

förförutsättningarnaförförutsättningarna enomenom
förståelsehargod hälsaförståelseharhälsagod samtsamt

bety-livsstilensför denbety-livsstilensför den egnaegna
för hälsan,delsehälsan,fördelse

ochmedierhar kunskapermedier ochkunskaperhar omom
deras rollochrollderas samt

kunskaper in-fördjupadeharkunskaper in-fördjupadehar
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några ämnesområden ef- några ämnesområden ef-om om
val. val.ter eget ter eget

Lpo 94
Mål uppnå i Sameskolanatt

målDessa uttrycker vad eleverna, har gått i sameskolan, skall hasom
uppnått grundskolans mål.utöver

Sameskolan för varje elev efter genomgången sameskolaattansvarar

förtrogen med det samiska kulturarvet ochär0
ochkan samtala, läsa skriva på samiska.I

Riktlinjer
Lpo 94
Alla i skolanarbetar skallsom

hjälpa elever behöver särskilt stöd och0 som
församverka skolan till god miljö förgöra lärandeatt0 en

LÄS-KzsförslagBOSK:s förslag

Alla arbetar i skolan skallsom

samverka for/ samverka för god miljö för0 en
till /en god miljö för utveck- utveckling, lek, lärande och

lek, ochling, lärande och språkande därvid speci-samt
därvid specielltsamt ellt uppmärksamma ochupp-

märksamma och stödja barn stödja barn och behoviunga
och särskiltunga stöd samtav
gmed behov särskilt stödav

frånutgå varje enskild indi- //utgå från varje enskild indi-
vids behov, förutsättningar, vids behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande erfarenheter, språk och tän-

kande//,

Lpo 94
Läraren skall

frånutgå varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande,
stärka elevens vilja lära och elevens tillit till den förmågan,att egna

för elevens förmåga själv skapa ochutrymme använda olikaattge
uttrycksmedel,
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handleda och harstimulera, särskilt stöd till elever svårig-ge som
heter,

med andra lärare arbetet för utbildningsmålensamverka i nå ochatt
genomföraoch arbetet så elevenorganisera att

efterutvecklas sina Förutsättningar och samtidigt stimuleras att-
och utveckla hela förmåga,använda sin

kunskap meningsfull och den kun-upplever är attatt egna-
skapsutvecklingen framåt,går

språk kommunikationsutveckling,stöd i sin ochfår-
får fler uppgifter ochoch självständiga ökatsuccessivt större ett-

eget ansvar,
möjligheter till överblick ochämnesfördjupning,får samman-—-

får möjligheter ämnesövergripandeoch arbetahang att

LÄS-K:s förslagförslagBOSK:s

och lärareskall Pedagoger skallPedagogen
för/ arbeta Lmed-and- samarbeta utvecklaverkasam/ att0O

verksamheten så barn ochå I i att
/ unga,

arbetetgenomföra så /och att
och/ barneleven unga,

förut- utvecklas efter förut-utvecklas efter sina sina-—
och samtidigtoch samtidigt sättningarsättningar

använda ochanvända och stimulerasstimuleras attatt
tönnåga, hela förmåga,hela sin utveckla sinutveckla

kunskapkunskap uppleverupplever ärär attatt me-me- --
ningsfull och denningsfull och denatt att egnaegna

kunskapsutvecklingen kunskapsutvecklingen gårgår
framåt,framåt,
får stöd språk- ochstöd sin språk och i sinfår i -—

kommunikationsutveckling,kommunikationsutveckling,
flerfår fler och får ochsuccessivtsuccessivt störrestörre --
uppgifteruppgifter och självständiga ochsjälvständiga

ökatökat eget ett egetett ansvar,ansvar,
till /ämnes får möjligheter till fördjup-möjligheterfår —-

överblick och/fördjupning, överblick och ning, sam-
arbetaoch arbeta manhang ochsammanhang äm-att att

nesövergripande,ärrmesövergripande,
tilltill avkopp- får möjlighet avkopp-får möjlighet --

vila, ling, lek och vila,ochling, lek
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för barn och för barnutrymme ochutrymme0 ge 0 ge
förmåga själv skapa förmåga självatt skapaattgngas ungas

och använda olika uttrycks- och använda olika uttrycks-
imedel, medel,

stimulera, handleda och stimulera, handleda och0 ge 0 ge
särskilt stöd till de barn och särskilt stöd till de barn och

har svårigheter, har eller får svårig-unga som unga som
heter samt

stärka barns och vilja stärka barns och vilja0 ungas 0 ungas
ochlära deras tillit till den lära och deras tillit tillatt denatt

förmågan förmåganegna egna

2.3 Elevernas och inflytandeansvar

94Lpo
demokratiska principerna kunnaDe påverka, och del-att ta ansvar vara

skall omfattaaktig, alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala
utveckling förutsätter de allt för det arbetetatt tar ett större ansvar egna

för skolmiljönoch de får reellt inflytande utbildningenssamt att ett
utformning. Enligt skollagen åligger det alla arbetar i skolan attsom

förverka demokratiska arbetsformer l kap. 2§ .

2.3 Barns och och inflytandeungas ansvar

LÄS-KzsBOSK:s förslag förslag

demokratiskaDe principerna demokratiskaDe principernaatt att
påverka,kunna och kunna påverka, ochta taansvar ansvar

delaktig, skall omfatta alla delaktig, skall omfatta allavara vara
barn och kunskaps-Deras bam och Deras kunskaps-unga. unga.
mässiga och sociala utveckling mässiga, språkliga och sociala
förutsätter de allt utveckling förutsätter deatt störretar ett att tar

för det arbetet och allt för detstörreettansvar egna ansvar egna
for skolmiljön de får arbetet och for skolmiljönsamt att ett samt

inflytandereellt på utbildningens de får reellt inflytande påatt ett
utformning. Enligt skollagen utbildningens utformning. Enligt

det allaåligger arbetar i skollagen åligger det allasom som
forskolan verka demokratiska arbetar skolani verka föratt de-att

arbetsformer l kap. 2§ . mokratiska arbetsformer kap.l
2§ .
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Mål
94Lpo

Mål strävaatt mot
efterSkolan skall varje elevsträva att

förpersonligt sina studier och arbetsmiljö,sintar ett0 ansvar
alltsuccessivt inflytande utbildningsin och detutövar störreett över0

arbetet skolan ochinre i
demokratinshar kunskap principer och utvecklar förmågasin att0 om

demokratiska former.arbeta i

Riktlinjer
i skolan skallAlla arbetarsom

främja förmågaelevernas och vilja till inflytandeoch över0 ansvar
kulturella och fysiskaden sociala, skolmiljön.

Läraren skall
från eleverna kanutgå och vill personligt för sin in-att ta ett0 ansvar

lärning för arbete skolanoch sitt i
till alla elever kön och social och kulturell bakgrundatt oavsett0 se

får reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisning-ett
innehåll detta inflytande ökar med stigande ålder ochsamt attens

mognad,
för flickor ochverka pojkar får lika inflytande ochöveratt ett stort0

undervisningen,iutrymme
fårför eleverna arbetssättolika och arbetsfonner,prövaattsvara

elevematillsammans med planera och utvärdera undervisningen och
förbereda för delaktigheteleverna och medansvar och för de rättig-0

skyldigheterheter och präglar demokratiskt samhälle.ettsom

Mål
Förslag
Mål strävaatt mot
Skolan skall efter varje elevsträva att

personligt för sina studier och sin arbetsmiljö,tar ett0 ansvar
alltsuccessivt inflytande sin utbildning och detutövar störreett över0

skolaninre arbetet i och
har kunskap demokratins principer och utvecklar förmågasin att0 om

demokratiska former.arbeta i
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Riktlinjer
i skolan skallarbetarAlla som

inflytandevilja ochenskildes förmåga och tilldenfrämja ansvar0
fysiska skolmiljön.kulturella ochsociala,denöver

LÄS-Kzs förslagförslagBOSK:s

skallPedagoger och lärareskallPedagogen

individ kanfrån varjefrån utgåutgå att0
personligtoch villvillochdivid kan ettett tata an-per-

för lärande och förfor sin inlär- sittsonligt svaransvar
arbete skolan,sko- sitt iarbete iför sittochning

lan
till alla barn och/eleuer / Eallatill attatt ungasese

förmåga, ochkön.förmå-kön,och oavsettoavsett so-unga
bakgrundkulturellcial ochoch kulturellsocialochgå

inflytandefår reellt påinfly-reelltfårbakgrund ettett ar-
ochbetssätt, arbetsformer in-arbets-arbetssätt,tande på

verksamhetennehåll i/och samt attformer
inflytande ökar med sti-dettaverksamheteninnehåll i/

mognad,gande ålder ochökarinflytandedettaattsamt
ålder ochstigandemed mog-

nad,
för flickor och poj-verkaoch poj-flickorförverka attatt

inflytandefair likakarinflytandelikafår stortkar ettstortett
verksam-och iverksam-ioch över utrymmeöver utrymme

heten,heten,
och fårför barnfårochför barn attatt ungasvaraungasvara

ocharbetssättoch olikaolika arbetssätt prövapröva ar-ar-
betsformer,betsformer,

med barn ochtillsammansmed barn ochtillsammans
och utvärderaplanerautvärderaochplanera ungagngg

verksamheten ochoch,verksamheten
förförbereda ochför barnochbarnförbereda ungaunga

medansvardelaktighet ochmedansvarochdelaktighet
ochför rättigheteroch derättigheter ochdeoch för

präglarskyldigheterpräglarskyldigheter ettett somsom
samhälle.demokratisktsamhälle.demokratiskt
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2.4 Skola och hem

Lpo 94
Skolans och vårdnadshavamas för elevernasgemensammma ansvar
skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna föratt barns
och ungdomars utveckling och lärande.

2.4 Skola och hem

Riktlinjer
Lpo 94
Alla arbetar i skolan skallsom

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så tillsammansatt man
kan utveckla innehåll och verksamhet.

Läraren skall
samverka med och fortlöpande informera föräldrar elevernasom
skolsituation och kunskapsutveckling och
hålla informeradsig den enskilda elevens personliga situationom
och därvid iaktta respekt för elevens integritet.

Riktlinjer

LÄS-KzsBOSK:s förslag förslag

Alla arbetar i skolan skallsom

samarbeta med / elevernas / samarbeta med vårdnadshava-
vårdnadshavare så så tillsammansatt kanattman re man
tillsammans kan utveckla in- utveckla innehåll och verk-
nehåll och verksamhet. samhet.

LÄS-K:sBOSK:s förslag förslag

Pedagogen skall Pedagoger och lärare skall

samverka med och fortlöpan- fortlöpande samtala och0 sam-
de informera föräldrar råda med bamet/denom unge
barns och skolsituation, och vårdnadshavarenungas om
trivsel och kunskapsutveck- skolsituationen, trivseln och
ling språk- och kunskapsut-genom om
bl. utvecklingssamtal och vecklingen bl.a.a. ut-genom

vecklingssamtal,
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informeradhålla sig deninformerad denhålla sig om0om0
enskilda individens personli-personli-individensenskilda

ochsituation därvid iakttadärvid iakttaochsituation gaga
respekt for barns ochochför barnsrespekt ungasungas

ochintegritetintegritet
samarbeta medaktivt bar-0

net/den och vårdnads-unge
utarbetandet åt-havarna i av

för barn ochgärdsprogram
behov särskildi sti-avunga

stöd.mulans och

skolbarnsomsorgförskolaSkola2.5 --

94Lpo
med for-förtroendefullt samarbeteefter nåskallSkolan ettsträva att

utveck-barnens allsidigastödjaforskolbamsomsorgenoch attskolan
skolan skall samarbetetbörjat ihar sär-intebarnde ännuling. För som

medsamarbeteskolstarten näraunderlätta ettpåinriktasskilt att genom
från deskall utgåSamarbetetverksamheten.skolforberedandeden

for respektive verk-gällerriktlinjermål ochlokalaochriksgiltiga som
samhet.

Övergång samverkanoch2.5

LÄS-K:s förslagförslagBOSK:s

skolan skallarbetar iAllaskallskolanarbetar iAlla somsom
från individens ochutgåochindividensfrånutgå grup-grup-

Samarbete skallutveckling.skallSamarbeteutveckling. penspens
förskoleverksamhetenmedskeförskoleverksamhetenmedske

med skol-år,för barn l-5skol-medår. samtbarn -5för 1 samt
ligger in-intebarnsomsorgin-liggerintebarnsomsorg somsom

skolan och med gymnasie-med gyrnnasie-ochskolan omom
uppmärksamhetSärskildskolan.uppmärksamhetSärskildskolan.
och be-skall barn iochde barn ägnasskall ägnas ungaunga

ochsärskild stimulansstöd. hovsärskiltbehovhar avavsom
frånskall utgåstöd. Samarbetetfrån deskall utgåSamarbetet

mål ochnationella och lokaladeochlokala målochnationella
gäller.riktlinjersom-galler"/gäller.riktlinjer somsom

l1l .i
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Lpo 94
Eleverna skall utbildning hög kvalitet i skolan. De skall ocksåen av
få förunderlag välja fortsatt utbildning. förutsätteratt Detta den ob-att
ligatoriska skolan samverkar med de frivilliganära skolformer som
eleverna fortsätter till. förutsätterDet också samverkan med arbets-en
livet och närsamhället i övrigt.

2.6 Skolan och omvärlden

Mål
94Lpo

Mål strävaatt mot
Skolan efterskall varje elevsträva att

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för0 att
kunna granska olika valmöjligheter och ställning till frågorta-

framtiden,denrörsom egna
inblick i närsamhället och dess arbets-. förenings- och kul-en-

turliv och
få kännedom möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige ochom-

andra länder.i

LÄS-KzsBOSK:s förslag förslag

dettaI Skolanavsnitt inga juste- skallgörs efter varjesträva att
ringar. individ

verksamheteni så rikagör0
erfarenheter och utvecklar
sådan kommunikationsförmå-

de.attga
kan granska olika valmöj--
ligheter och ställning tillta
frågor denrörsom egna
framtiden,
får inblick i närsam-en-
hället och dess arbets-, fö-
renings- och kulturliv och
får kännedom möjlig-om-
heter till fortsatt utbildning
i Sverige och i andra län-
der.
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Riktlinjer
94Lpo

uppgif-eller den personal fullgör motsvarandeSyopersonalen som
skallter,

fortsatta utbildningenvägleda eleverna infor den ochochinformera0
ochyrkesvalet

studiepersonalens och yrkesorienteran-för den övrigatill stöd0 vara
de insatser.

LÄS-Kzs förslagförslagBOSK:s

och yrkesvägledareyrkesvägledare / Studie-ochStudie
skall

,/ skall

informera ochvägleda ele- vägleda ele-ochinformera 00
inför den fortsattafortsattainfor den ut- ut-vernaverna

bildningen och yrkesvalet,yrkesvalet ochochbildningen
till stöd för den övrigaför den övrigatill stöd 0 varavara0

personalens studie ochochstudiepersonalens yr-yr-
kesorienterande insatser ochkesorienterande insatser.
särskilt uppmärksamma ochochuppmärksammasärskilt0

ochstödja barn medfunktions-medstödja elever unga
barnfunktionshinder och ochsvårigheterandraochhinder

svårigheterandraiunga

Bedömning och betyg2.7

94Lpo
har uppnått de målden enskilda elevenvad månuttrycker iBetyget

för betygs-för stödkursplanen respektive Somuttrycks i ämne.som
kriterier for olika kvalitetssteg. Dessaämnesspeciñkafinnssättningen
till respektive kursplan.anslutningibetygskriterier anges

Riktlinjer

LÄS-Kzs förslagförslagBOSK:s

skallPedagoger och lärareskall:Pedagogen

utvecklingssamtalutvecklingssamtal 0 genom0 genom
främja elevernas kunskaps-kunskaps-elevernasfrämja

språkliga ochsociala mässiga, soci-och utveck-mässiga,
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ling, ala utveckling,
utifrån kursplanemas krav utifrån kursplanemas krav
allsidigt utvärdera varje elevs allsidigt utvärdera varje elevs
kunskapsutveckling, muntligt språk och kunskapsutveck-
och skriftligt redovisa detta ling, muntligt och skriftligt,
för eleven och hemmen redovisa detta för eleven ochsamt
informera rektorn, hemmen informera rek-samt

tom,
med utgångspunkt föräldrar-i med utgångspunkt i vård-

önskemål fortlöpande in- nadshavarnas önskemål fort-nas
formera elever och hem löpande informera barn,om unga
studieresultat, och utveck- och hem verksamheten,om
lingsbehov och vid betygs- studieresultat och utveck-
sättningen utnyttja all till- lingsbehov vid betygs-samt
gänglig information ele- sättningen utnyttja all till-om

kunskaper och förmåga i gänglig information bar-vens om
förhållande till kraven i kurs- nets/den kunskaper ochunges
planen och allsidig förmåga förhållandegöra i till Iqa-en
bedömning dessa kunska- i kursplanen och göraav ven en

allsidig bedömning dessaPer, av
kunskaper och
utvärdera verksamhetens ef-
fekt uppgjorda åtgärds-mot

och barnets/denprogram
språk- och kunskaps-anges

utveckling.

2.8 Rektors ansvar
Lpo 94
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan
har rektorn det övergripande for verksamheten helhetansvaret att som
inriktas på nå de nationella målen. Rektorn föratt lokalattansvarar en
arbetsplan för skolans resultat följsupprättas ochsamt utvärde-att upp

i förhållande detill nationella målen och till målen i skolplanen ochras
den lokala arbetsplanen. Rektorn har för skolans resultat ochansvaret
har därvid, inom givna särskilt för:ettramar, ansvar

Utformningen skolans arbetsmiljö så eleverna får tillgång tillattav-
handledning, läromedel god kvalitet och stöd för självaannat attav
kunna söka och utveckla kunskaper. Sådant stöd kan bibli-t.ex. vara
otek, datorer och andra hjälpmedel.
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fårelevernaolika såundervisningen iSamordningen ämnen attav-
helhet.kunskapsområdenuppfattamöjlighet störreatt som en

ikunskapsområden integrerasämnesövergripandeförAnsvaret att-
exempel-kunskapsområdenSådanaolika ärundervisningen i ämnen.

konsumentfrågor, och samlevnadjämställdhet,trafik,miljö,vis sex
och andra droger.narkotikatobak, alkohol,medriskernasamt

ele-elewårdsverksamheten såochundervisningenUtformning attav-
hjälp de behöver.särskildastöd och densärskildafår detverna

professionelltpersonalenförkrävskompetensutveckling attDen som-
uppgifter.sinautföraskall kunna

mellan skolan och hemmenför samarbetetformernaUtvecklingen av-
och arbetamålinformation skolans sättföräldrarnasföroch attom

valaltemativ.olikaoch om
problem ochdet uppstårskolan och hemmetmellanKontakten om-

skolan.iför elevensvårigheter
till denstödåtgärdernaochresursfördelningen vär-Anpassningen av-

utveckling lärareelevernas gör.dering somav
trakasserier ochformermotverka allaförSkolans att avprogram-

för derasbetydelseerfarenheterkonkretaelevernamobbning avegna
yrkesinriktning.ochutbildningfortsattval av

verksamhetenyrkesorienterande såochstudiedenOrganisationen av-
skolan erbjuder ochinför de olika valvägledningfåreleverna somatt

utbildningsväg.fortsattvalinför av
kontakter.internationellaskolansUtvecklingen av-

överenskommelserinternationelladekännedomSkolpersonalens om——
utbildningen.beakta iförbundit sigharSverige attsom

elevinflytandeaktivtarbetsfonnerUtvecklingen skolans att ettav-
gynnas.

2.8 Rektors ansvar

LÄS-K:s förslagförslagBOSK:s

och chefpedagogisk ledareSomchefledare ochpedagogiskSom
rektorn detskolan harför över-för/ ""

för verk-gripande ansvaret attdet övergri-rektornharskolan/
helhet inriktassamheten somför verksam-pande attansvaret

Rek-nationella målen.nå deattinriktashelhetheten attsom lokalför atttom en ar-ansvararRektornnationella målen.nå de
förbetsplan upprättas samt attlokal arbets-för att enansvarar följs ochskolans resultat uppför sko-plan attupprättas samt
till deförhållandeutvärderas iochföljsresultat utvär-lans upp målenoch till inationella målende natio-förhållande tillderas i

den lokalaskolplanen och ar-
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nella målen till målenoch i betsplanen.. Rektorn har ansvaret
skolplanen och den lokala för skolans resultat och har där-ar-
betsplanen. Rektorn har vid, inom givnaansvaret sär-ettramar,
for skolans resultat och har där- skilt för:ansvar
vid, inom givna sär-ettramar,
skilt För:ansvar

Samarbetet mellan förskola, Samarbetet mellan förskola.- -
grundskola fritidshem.och grundskola och fritidshem.
Utformningen skolans Utformningen skolansav ar- av ar-~ -
betsmiljö elevernaså får betsmiljö så eleverna fåratt att

till handledning,tillgång lä- tillgång till handledning, lä-
romedel kvalitetgod och romedel god kvalitet ochav av

stöd för själva kunna stöd for själva kunnaannat att annat att
utveckla kunskaper.söka och söka och utveckla kunskaper.

stöd kanSådant Sådant kanstödt.ex. t.ex.vara vara
bibliotek, datorer och andra bibliotek, datorer och andra
hjälpmedel. hjälpmedel.
Samordningen undervis- Samordningen undervis-av av- -

olikai såningen ningen olikaiämnen såatt ämnen att
fåreleverna möjlighet eleverna får möjlighetatt att

uppfatta kunskapsom- uppfatta kunskapsom-större större
råden helhet. råden helhet.som en som en

förAnsvaret förAnsvaretämnesöver-att ämnesöver-att- -
gripande kunskapsornråden gripande kunskapsområden
integreras i undervisningen i integreras i undervisningen i
olika Sådana kun- olika Sådanaämnen. kun-ämnen.
skapsornråden exempelvis skapsområdenär exempelvisår

trafik, jämställdhet,miljö, miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, och konsumentfrågor, ochsex sex
samlevnad riskerna med samlevnad riskerna medsamt samt
tobak, alkohol, narkotika och tobak, alkohol, narkotika och
andra droger. andra droger.
Utformning undervisning- aktivt språkandeAttav munt-~ - -

och elevvårdsverksamhe- ligt och skriftligt -fåren utrym-
varje individ fårså detattten allai ämnen.me

särskilda stöd och den sär-
skilda hjälp de behöver.
Samordningen den kurs- Samordningen den kurs-av—- av-
planestyrda verksamheten och planestyrda verksamheten och

verksamhet såövrig ele-att övrig verksamhet så ele-att
far möjlighet att ut- far möjlighetverna att ut-verna

veckla fritidsintressen och ut- veckla fntidsintressen och ut-

15-170935
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lek och rörelse.rörelse.lek och övaöva
kompetensutvecklingkompetensutveckling DenDen

personalenkrävs forpersonalenkrävs för attatt somsom
professionellt skall kunnakunnaskallprofessionellt ut-ut-

uppgifter.föra sinauppgifter.föra sina
formerna förUtvecklingenförformernaUtvecklingen avav
hemmen ochsamarbetet medhemmen ochmedsamarbetet

informationför föräldrarnasinformationföräldrarnasför
mål ochverksamhetensochmålverksamhetens omom

och olikaarbetaoch olikaarbeta sätt attsätt att omom
valalternativ.valaltemativ.

samråd med sko-Samtal ochochskolanmellanKontakten
detlan och hemmetuppstårdethemmet upp-ompro-om

svårigheterproblem ochele- stårförsvårigheterochblem
skolan.för eleven iskolan.iven

resursför-resursför- AnpassningenAnpassningen avav
stödåtgärdemaochdelningenstödåtgärdemaochdelningen

elevernastill den värderingelevernasvärderingtill den avav
utveckling lärare gör.lärareutveckling gör. somsom

verksamhe-Utformningen av
be-så barn och iten att unga
ochsärskild stimulanshov av

behöver.hjälp destöd får den
samarbetetUtvecklingen av

pedagoger ochmellan lärare,
elevvårdspersonal,

handlings-individuellAtt en
form åtgärdspro-plan i ettav

barnutarbetas för degram
får behovoch avsomunga

och stödsärskild stimulans
specialpeda-eflekternaAtt av

analyseras,gogiska insatser
och utvecklas.utvärderas

forSkolans att mot-program förSkolans att mot-program
formerallaverka utstött-av formerverka alla utstöt-av

mobb-ochtrakasserierE, mobb-ochtrakasserierning,
anställ-ochbland eleverning anställ-ochbland eleverning

da. da.
med behovbarn sär-Att av

individuellfårstödskilt en
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handlingsplan iupprättassom
samarbete hemmetmed och
utomstående stöd- och be-
handlingsinstanser. Lagen om

ochstöd service till vissa
funktionshindrade LSS
Samverkan med mottagande Samverkan med mottagande

arbetslivetskolor och utanför skolor och arbetslivet utanför
forskolan eleverna skolan för elevernaatt attge eg- ge eg-

konkreta erfarenheter konkreta erfarenheterna av na av
betydelse för deras val betydelse för deras valav av
fortsatt utbildning och yrkes- fortsatt utbildning och yrkes-
inriktning. inriktning.
Organisationen den studie Organisationen den studieav av

yrkesorienterandeoch verk- och yrkesorienterande verk-
samheten så eleverna får samheten så eleverna fåratt att
vägledning infor de olika val vägledning inför de olika val

skolan erbjuder och inför skolan erbjuder och införsom som
fortsatt utbildningsväg.val val fortsatt utbildningsväg.av av

Utvecklingen skolans in- Utvecklingen skolans in-av av
ternationella kontakter. ternationella kontakter.

Skolpersonalens kännedom Skolpersonalens kännedom
de internationella de internationellaöver- över-om om

enskommelser Sverige enskommelser Sverigesom som
har förbundit beaktasig i har förbundit sig beaktaatt iatt
utbildningen utbildningen.
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SALAMANCA-DEKLARATIONEN
OCH HANDLINGSRAM

för undervisning eleverav
med behov särskilt stödav
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Förord

och värdefull deloch har olika behov. naturligolika DettaallaVi ärär en
faktum den grundläggande utgångs-måstesamhället och ett varasomav

Skolan till uppgiftarbete med barn och ungdomar. harför alltpunkten att
utveckling utifrånför det och lärandeenskilda barnetsmöjligheterskapa

förutsättningar och behov.eller henneshans egna

för skolaskola allaofta ska hatalar viviSverige utanI att enom en -
alla barnskolan skavi denMed detförlorare. att gemensamma gemenar

målsättningför utveckling.förutsättningar sin Dennaoptimala egen
skolanfunktionshinder. Måletbarn medlängeomfattar sedan äräven att

skolan miljö där elevernasblir verklighetalla bamtill för ärom en
stödoch där personalen erbjudsjämlikhet värderas högtochdelaktighet

erfarnavälutbildade ochfrånhandledningoch experter.

känner. Begåv-utvecklingspotential ingenharbarn gränserVarje varsen
Därför har varjeför olika barn och ungdomar.olikaocksåningen utser

efter Skolans organisationutformad behov.skolgångtillbarn rätt egnaen
utveck-barns unikadärför hänsyn till varjeresursfördelning måsteoch ta

för lärande. helhetssyn på denoch förutsättningar Enlingsmöjligheter
delaktighet iför lärande, utveckling ochförutsättningarelevensenskilda

för hur olika utfonnas.ska styrande insatserarbeteskolans vara

deras individu-funktionshinder god skolgång därmederbjuda barnAtt en
konsekvens målsättningensåledestillella är atttas geen avvararesurser

efter eleverna,skautbildning. skolanbra Detalla barn är anpassassomen
inte omvänt.

skolan,barn med funktionshinder imed placeranöjaaldrigkanVi attoss
ställetska fungera. Ioch hoppas på detintegrering sedankalla detta att
såväljämlikhet, iför delaktighet ochmedvetet arbetaaktivt ochvimåste

Salamanca-arbeteandra länder. detta jagland i Ivårt tror atteget som
ihågbör dock kommaviktigt stöd.kan Mandeklarationen attettvara

ländermed tanke på mångautformadSalamanca-deklarationen är att
utfor-lösningar måsteoch särlösningar. Vårahar institutionerfortfarande

och förutsättningar.svenska behoveftermas

december 1996Stockholm i

JohanssonYlva
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SALAMANCA-DEKLARATIONEN

OCH

HANDLINGSRAM

FÖR UNDERVISNING AV ELEVER
SÄRSKILT STÖDBEHOVMED AV

antagen av

INTERNATIONELLA KONFERENSEN OM
SPECIALUNDERVISNING:

TILLGÅNG OCH KVALITET

Salamanca, Spanien, juni7-10 1994

arrangerad av
Spaniens utbildnings-Unesco och och vetenskapsministerium
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Förord

internationelladeltagare representerande 92 regeringar och 25300Drygt
staden den junisamlades i den spanska Salamanca 7 10organisationer -

förverkliga forför arbetet målet utbildningför inom1994 attatt ramen
kursändringar for främjagrundläggande krävsdediskuteraalla attsom

möjligttanken detintegrerad skolgång, nämligen göraprincipen attenom
elever, synnerhet dem har behovbetjäna alla iskolornaför att som av

spanska iKonferensen organiserad den regeringenstöd.särskilt var av
kolvä-sammanförde högre inomoch tjänstemänmed Unescosamarbete

och specialister företrä-planeringsansvarigaadministratörer,sendet, samt
andra internationellaoch berörda FN-organ,nationernadare för Förenta

NGOs ochicke-statliga organisationerregeringsnivå,påorganisationer
Salamanca-deklarationenKonferensenbiståndsorganisationer. antog om

med behovvid undervisning eleveroch praxisinriktningprinciper, avav
dokumenthandlingsram. Grundtanken i dessastöd och är attsärskilt en

forfor skolor allaarbeta måletbehoveterkänna attatt avgenomman
respekterartill for alla elever,läroanstalteråstadkommaskall är somsom

individuella behov.tillgodoser Iinlärning ochstödjerolikheter, somsom
strävandenaviktigt bidrag tilldokumentenegenskapen attden utgör ett

pedagogisktför alla och skolornaskolundervisning göraförverkliga en
effektivare.

fråga berörmed behov särskilt stödeleverUndervisning somenavav -
framåtkan drivasprojektmycket inteSyd likaochNord är ett som-

övergripande utbild-strävanden. måste ingå iDetandrafrånisolerat en
social- ochinriktningled idet måsteningsstrategi, ja, ett aven nyvara

skolvä-reform det allmännaomfattandekräverDetfinanspolitiken. aven
sendet.

special-internationell påuttryckerdokumentDessa samsynen
sammankopplasstoltframtida behov. Unescoundervisningens är över att

och dess viktiga slutsatser.konferensmed denna
för begreppetoch arbetautmaningenmåsteberördaAlla attantaparter nu

FÖR for demsärskiltverkligen innebär ALLA,för alla ärutbildning som
ödesbe-intebehovet. Framtidenhar detochsårbara ärstörstamest som

handlingar.och Hurformas våra värden, tankarkommerstämd, attutan av
beroså mycketframöver kommer intede årenunderlyckas attvi närmaste

vad vi åstadkommer.påvad vipå gör som

hjälpadenna skrift kommeralla läserförhoppningmin attDet attär som
rekommendationerSalamancakonferensensverkställatill attatt genom
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efter konferensens budskap i praktisk handling inomomsättasträva att
ansvarsområde.respektive

Federico Mayor
Generaldirektör, Unesco
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SALAMANCA-DEKLARATIONEN

OM

PRINCIPER, INRIKTNING OCH PRAXIS

UNDERVISNING AV ELEVERVID
SÄRSKILD STÖDBEHOV AV

Översättningsanmärlqiing: denna används flitigt begreppetI rapport
education’ häreller ‘inclusive med Ett‘inclusion’ integration.översatta

flitigtförekommer i special needs educa-uttryck ärrapportenannat som
med undervisning för elever särskiltvilket med behovtion översatts av

med behov särskilt stöd undervisningen.för elever istöd eller av
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enskildGenom bekräfta varje människas till undervisning, såatt rätt som
stadfästs års allmännaden 1948 deklarationi de mänskliga rättighe-om

världssamfundetsoch förnya utfästelse vid 1990 års världskonfe-attterna
förundervisning alla avsikt säkerställai denna rättighet förattrens om

oberoende individuellaalla, olikheter,av

Genom erinra Förenta olika deklarationer,nationernasatt om som
kulminerade år 1993 utfärdadeFNs standardregler delaktigheti ochom
jämlikhet för människor med funktionshinder, eftertryckligt anmodarsom

tillse utbildning med funktionshinder tillattstaterna att görspersonerav
del allmänna utbildningsväsendet,deten av

med tillfredsställelse,Genom det ökade hosnotera,att engagemanget
kommuner,myndigheter, intresseorganisationer, ochregeringar, föräldra-

och särskiltsammanslutningar, hos de funktionshinrades organisa-egna
förbättraderas tillgången till undervisningtioner, i strävan för denatt

med behovelever särskilt stöd harmajoritet det,inteännu samtav som
för dettabevis erkänna det faktumatt ett attgenom som engagemang

nivå förpå hög flertal specialistorgan ochregeringar,representanter ett
aktivtmellanstatliga deltar denna världskonferens,organisaioner i

bekräftar delegatemavi, vid världskonferensen1 undervisningom
särskiltelever med behov stöd, representerande 92 regeringar och 25avav

internationella organisationer samlats här i Salamanca i Spanien den 7som
åter vårt för10 juni 1994, målsättningen undervisning förengagemang-

samtidigt vi erkänner nödvändighetenalla, och angelägenheten attsom av
tillhandahålla undervisning barn, ungdomar och med särskildaav vuxna
utbildningsbehov inom det ordinarie undervisningsväsendet, och ger
vidare härmed vårt stöd till handlingsramen för föråtgärder undervisning

behov särskiltelever med stöd, så regeringar och organisationerattavav
andan dess föreskrifterkan vägledas i och rekommendationer,av

Vi och deklarerar2 tror att

grundläggandevarje barn har till undervisning och måsterätt0 en en
möjlighet uppnå och bibehålla acceptabel skolningsnivå,att en

barn har unika egenskaper,varje fallenheterintressen, och in-0
lämingsbehov,
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utformasskall och utbildningsprogrammenutbildningssystemen0
sådant den breda mångfalden dessa egenskapergenomföras sätt att av

behov tillvaratas,och

ha tillgång till ordinarie skolorbehov särskilt stöd måstemedelever av0
pedagogik barnettillgodose dem inom iskall sätter centrumsomensom

tillgodose dessa behov,kanoch som

integrationsinriktningdenna det effektivasteskolor medordinarie är0
skapadiskriminerande attityder, välkomnandebekämpa attsättet att en

samhälle och åstadkomma skol-integreratbygganärmiljö, ett attatt upp
de flertalet barn funktionsdugligalla; dessutomForundervisning enger

kostnadseffektiviteten och slutligen helaoch förbättrarutbildning - -
utbildningssystemet.

alla regeringarochVi anmodar att3 uppmanar

för-anslagstilldelningarriktlinjer och prioriterapolitiskasinai~
deså kan alla barn,utbildningssystemsinabättringarna att ta emotav

svårigheter,skillnader ellerindividuellaoavsett

stadfásta principen integrerad undervis-riktlinjerellerlagstiftningi om-
skolväsendet,undervisas inom det ordinariealla barninnebärning, attsom

skäl handla påtvingandefinnsdet sätt,annatattom

utbyten med länder harochgoda exempelfram uppmuntrata som-
skolor,integreradeerfarenhet av

engagemangsfrämjdecentraliserade och ande rutiner vidupprätta-
utbildningsutbudet för ochutvärdering barnövervakning ochplanering, av

särskilda behov,medvuxna

medverkan från föräldrarnas, lokalsamhälletsunderlättaochuppmuntra-
planering och beslutsfattande isida ihandikapporganisationemasoch

forutbildningsutbudet barn ochuppbyggnadenmedsamband vuxnaav
behov,särskildamed

behoven ochkartläggning på styrningsstrategiertidigpåsatsa avmer-
integreradeyrkesutbildningsaspekterna den skolundervisning-påsamt av

en,
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lärarutbildningen och fortbildningen lärare forinomtillse att av ramen—
undervisningenförändring, till elever medsystematisk anpassas aven

stöd det skolväsendet.inom ordinariesärskiltbehov av

internationella samfundet, i synnerhetockså detanmodarVi4

internationellt samarbete och interna-med förregeringar program0
biståndsorgan, Världskonferensensärskilt tinansiärernationella av

nationernas organisation foralla: Unesco Förentaforutbildningom
UNICEF Förentaundervisning, vetenskap och kultur,främjande av

nationernas utvecklingspro-barnfond, UNDP Förentanationernas
Världsbankenochgram att

integrerad skolundervisning och stimuleraprincipenstöd tillsitt omge-
med behov särskiltför eleverundervisningsprograrnutvecklingen avav

samtliga undervisningsprogram,delstöd avensom

särskilt ILO Internationellaoch dessnationernaFörenta organ,I
Unesco ochWHO Världshälsoorganisationen,arbetskontoret,

UNICEF,

förstärkasamarbete lika välför teknisktinsatsersinastärka attatt som-
effektivt till utökat ochfor stödnätverkoch sinasamarbetesitt ett mera

särskilt stöd;med behovutbildning elevertillstödintegrerat avav

i nationellNGOS medverkarorganisationericke-statliga som0
tillhandahållande tjänster,ochplanering av

ochofficiella nationella institutionernasamarbete med destärka sittatt-
genomförande ochväxande i planering,intensifiera deras engagemang

särskiltelever med behovundervisningintegreradutvärdering avavav
stöd;

främjandeorganisation förFNsegenskapi dessUnesco, avav0
undervisning, att

särskilt stöd imed behoveleverundervisningentillse tasatt uppavav——
utbildningsfrågor,foraallaalla diskussioner i rörsom
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frånmobilisera stödet lärarorganisationema frågori gäller förbätt-som~
lärarutbildningen undervisning eleverringen i med behov särskiltav av av

stöd,

vetenskapssamfundet stärka forskningstimulera och bilda nätverkatt-
ochregionala informations- dokumentationscentra.och vidareupprättaatt

erfarenhetsutbytencentral för sådanafungera verksamheteratt omsom en
framstegsprida kunskap de konkreta resultat ochoch uppnåtts påom som

genomförandet denna deklarationsnationell nivå vid principer,av

anskaffa medel plan medellånginom sin sikt 1996-nästaattgenom-
förutvidgat integrerade skolor och2002 inrätta samhällsstöd-ett program

skulle det möjligt lansera pilotprojekt kangöra attprogram, som som
för demonstration metoder och utvecklaanvändas indikatorer förav nya

och tillgången till undervisning elever med behovbehovet särskiltav av av
stöd.

5 uttrycker tacksamhetSlutligen vi vår Spaniensmotvarma re-
och för ha organiserat konferensen,gering Unesco och uppfordrarviatt

Förmåga for bringaallt står i deras dennadem deklarationgöraatt attsom
medföljande handlingsram till världssamfundets kännedom,och särskilt

sociala frågor Köpenhamn 1995 och InternationellaToppmötet om
kvinnokonferensen Beijing 1995.

Salamanca,med acklamation istaden Spanien,Antagen
idag den 10juni 1994.
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Inledning

för specialpedagogiska åtgärderhandlingsramDenna antogs av
elever behovkonferensen undervisning medinternationelladen av avom

ocharrangerades spanska regeringen Unesco i Sala-stödsärskilt avsom
internationellasyfte regeringar,juni 1994.den 10 Dess7 är att gemanca -

icke-statliga organisationer ochnationella biståndsorgan,organisationer,
föroch vägledning åtgärder sambandför planering iunderlagandra organ

inriktningSalamanca-deklarationengenomförandet principer,med omav
särskiltbehov stöd. Hand-elever medvid undervisningpraktikoch avav

resolutioner, rekommen-omfattande utsträckningbygger ilingsramen
och andra mellanstat-FN-organisationenpublikationer inomochdationer

delaktighetStandardreglerna och jämlikhetsärskiltorganisationer,liga om
funktionsnedsättning. handlingsramen beaktasmed Imänniskorför även

från de femrekommendationerna regionalariktlinjerna ochförslagen,
inför den internationella konfe-förberedelserhöllsseminarierna somsom

rensen.

stadfäst iden allmänna dekla-till undervisningAlla barns rätt är
kraftfullt bekräftatsoch har i denmänskliga rättigheternaderationen om

för alla. Varje människa medutbildninginternationella deklarationen om
önskemål ifråga sin utbildninguttryckafunktionshinder har sinarätt att om

bli rådfrå-Föräldrarna har givenkanmycket de rättså utrönas. attensom
med hänsyn till derasbäst lämpadutbildningsformdengade ärsomom

ambitioner.förhållanden ochbehov,barns

grund för denna handlings-ligger tillvägledande principDen som
för alla barn, hänsyn till derasskall platsskolorna utanär att geram

eller förutsätt-emotionella, språkliga andraintellektuella, sociala,fysiska,
begåvade barn, gatubam ochomfatta handikappade ochskallningar. Den

kulturellaeller minoriteterbarn från språkliga, etniskabarnarbetare, samt
områden eller befolknings-marginaliseradeandra eftersatta ellerbarn från

för skolsystemen.förhållanden skapar rad utmaningar IDessa engrupper.
handlingsram med uttryckettill föreliggandeanslutning avses

med behovelever särskilt‘specialundervisning’ eller ‘undervisning avav
vilkasalla och ungdomar behov härrörundervisning de barnstöd av ur

funktionshinder inlämingssvårigheter. Många barn upplever inlär-eller
under skoltid särskildaningssvårigheter och har alltså någon gång sin

3 Standard Rules the Equalization of Opportunities forUnited Nations on
resolutionwith Disabilities, A/RES/48/96, nationernasFörentaPersons antagen

decembergeneralförsamligen vid dess 48:e session den 20 1993.av
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Skolorna måste finna det gäller medpedagogiska behov. vägar när att
alla barn, däriblandresultat undervisning dem har svåralyckat somge

funktionshinder.skador och

barn och ungdomar med behovallt enighetråderDet större attom aven
börsärskilda pedagogiska behov omfattasstöd undervisningensärskilt i

för flertaletundervisningssystem byggts barn.allmännade som uppav
uppgifttill begreppet integrerad skola. Den denlettharDetta som

pedagogikinför utveckla med barnetskolan står iintegrerade är att en
framgång undervisningförutsättningar med allahar attcentrum gesom

skador och fimktionshinder.dem har Fördelendäriblandbarn, gravasom
tillhandahålla undervisningde kanskolor inte baramed sådana är att av

skolorbam. Inrättandet sådana avgörandealla ärhög kvalitet ett stegav
diskriminerande attityder, skapaförsöka ändragällerdet attnär att en

samhälle.utveckla integrerat ändringnärmiljö och Envälkomnande ettatt
Alltför länge harofrånkomlig. medperspektivetsocialadet är personerav

samhälle har koncentrerat sigbetraktatsfunktionshinder ett mersomav
möjligheter.på derassvårigheterderas än

stöd bygger denmed behov särskilteleverUndervisning4. avav
komma alla barnkanpedagogikens välbeprövade principersunda som

människor emellan normalaskillnaderfrån allautgårtillgodo. Den äratt
behovtill barnetsföljaktligen måsteinlärningenoch att anpassas snarare

fastställda antagandenenlighet med förvägskall formas iibarnetatt
pedagogik barnet itakt och Eninlämingsprocessens sätternatur. somom

följaktligen, för hela samhäl-för samtliga elever och,tillär nyttacentrum
minska denavsevärd utsträckningden kan iErfarenheten visarlet. att

omfattande inslag mångaså ikvarsittningochutslagning är ettsom
resultat.det bättre genomsnitts Ensamtidigtundervisningssystem, som ger

kan hjälpa till undvika detfrån barnets behovutgårpedagogik attsom
alldeles för oftaförhopp ningaromintetgörandeochresursslöseri somav

undervisningsmetoder och efterundermåligakonsekvens strävanär aven
från barnetSkolor utgår ifråga undervisning.ihomogenitet somom

ärcentrum
samhälleför människoorienteratutbildningsbasdessutom ett somen

värdighet.såväl skillnadermänniskorsrespekterar alla som

uppdelad följande avsnitt:handlingsram iDenna är
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NYTÄNKANDE I SPECIALPEDAGOGIKEN

Under de två decennierna har inom den allmännasenaste man
socialpolitiken allt integrering och delaktighetanvänt verktyg imer som

utslagningen.kampen Att del samhället och medverka imot attvara en av
det väsentligt förnågot människans värdighet och för hennes tillgodo-är
görande och utövande de mänskliga rättigheterna. På undervisningensav
område återspeglas denna tendens utarbetar forstrategieratt attav man ge

verkligt lika förutsättningar.människorna Erfarenheten i många länder
barnvisar integreringen och ungdomar med behov särskilt stöd iatt av av

undervisningen bäst uppnås inom reguljära skolor betjänar alla barnsom
lokalsamhälle. i dettai Det sammanhang elever med behovärett som av

särskilt stöd kan de bästa inlämingsresultatenuppnå och delaktighet i
samhället. integrerade skolorna erbjuderDe alltså förut-gynnsamma

for skapa lika chanser och fullständigsättningar medverkan, foratt attmen
detde skall lyckas krävs samordnad insats, icke blott från lärare ochen

från kamrater,skolpersonal familjer och frivilliga. reformEnävenutan av
samhällsinstitutioner inte bara teknisk uppgift- den beror framförär en
allt på övertygelsen, och den goda viljan hos de enskildaengagemanget

samhälle.människor utgör ettsom

grundläggande principen förDen den integrerade skolan allaär att
närhelst möjligt, skallbarn, så undervisas tillsammans, oberoendeär av

eller inbördeseventuella svårigheter skillnader. De integrerade skolorna
tillgodosemåste erkänna och sina elevers olika behov och ha förutrymme

inlärningsmetoder och inlämingstemponbåde olika och därvid allage en
kvalitativt bra undervisning lämpliga kursplaner, organisatoriskagenom

pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokal-ramar,
Stöd och skallsamhället. tjänster tillhandahållas kontinuerligt och svara

särskilda behovuppkomsten i enskildvarje skola.mot av

de integrerade skolorna skallInom barn med behov särskiltav
stöd få allt det stöd de eventuellt behöver för de skall kunnaextra att

effektivtpåundervisas Integrerad skolgång det effektivastesätt.ett är
solidaritetbygga mellan barn med behov särskilt stödsättet att upp en av

kamrater. sändaoch deras barn tillAtt särskilda skolor- eller att sam-
manföra specialklasserdem i eller avdelningar inom viss skola påen

börvaraktig basis undantagslösning förordas endast i deattvara en-
sällsynta fall där det har klart påvisats undervisning vanlig klassi inteatt
kan tillgodose bams undervisningsrelaterade eller sociala behov ellerett

krävs med hänsyn till det barnetsså eller andra barns bästa.när
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med behov särskilt stödför undervisning barnSystemet av av
länder harfrån land till land. Så finns det exempelvisoerhörtvarierar som

funk-särskilda skolor för elever med speciellamedväletablerade system
värdefull för desärskilda skolor kanSådanationshinder. utgöra resursen

vid dessa specialiseradeutveckling. Personalenskolornasintegrerade
kartläggning ochsakkunskap behövs för tidigdenharinstitutioner som

särskilda skolor kanfunktionshinder. Sådanabarn medidentifiering av
personalen i vanligaoch forutbildnings-också tjäna resurscentrasom

specialavdelningarspecialskolor eller inomSlutligen gällerskolor. att
skolform har deframleles denskolor kanskeintegrerade äräven som

undervisningen for detden lämpligasteförutsättningarna attstörsta ge
kanfunktionshinder inte erbjudasmedantal eleverlillarelativt ensom

skolor. Investeringar devanliga klassrum eller iiundervisningfullgod
och utvidgadederasbörspecialskolornaexisterande styras mot nya
hjälpaför demtill de skolornaexpertstöd reguljärauppgift att attatt ge

undervisningen.stöd Enbehov särskilt iharelevertillgodose avsom
för de vanliga skolor-personal kanspecialskolornas göraviktig insats som

till elevernas indivi-innehåll och metodikkursplanernasär att anpassana
behov.duella

skulle regel klokast ispecialskolor imed eller ingaLänder göra10.
skolor ochutveckla integreradepåansträngningarsinakoncentrera attatt

ochflertalet barnför betjäna detbehövsspecialfunktionerde att storasom
specialpedagogik ochlärarutbildning iformsärskilt iungdomar, av

till vilka skolornaochbemanning utrustning,med lämpligresurscentra
särskilt utveck-Erfarenheten iförvända sig assistans.skulle kunna -

praktiken lederhöga kostnader ispecialskolornaslingsländema visar att~
stadsbefollcning-frånelever, vanligenliten minoritetendasttill att enen

särskiltmed behovmajoriteten eleverdem. Dendrarselit, storanytta avav
alls. mångafår följaktligen service Ilandsbygden, ingensärskilt påstöd,

elever med behovsjälva verket andelenutvecklingsländer beräknas i av
uppgå till mindreomfattas existerande strukturerstödsärskilt än enavsom

erfarenheten integrerade skolortyder påDessutom attprocent. som
framgångsrika detlokalsamhälleeleversamtliga i närbetjänar är mestett

och okon-samhällets stöd och hitta kreativautverkagäller attatt
förfogande.står tillde begränsadeventionella utnyttjasätt att resurser som

utbild-for planeringeni statligaDell. avorgan ansvararsom
för alla människor, irikta på undervisningningsväsendet bör in sig ett

både offentligaoch alla socioekonomiska skikt, viaialla regionerlands
skolor.och privata
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jämförelsevisEftersom barn funktionshinder12. med tidigare har
haft tillgång undervisning, särskilttill i världens Utvecklingsområden. finns

människor med funktionshinderdet miljoner saknar dent.o.m.mxna som
grundutbildning. krävs alltså samordnadelementäraste Det satsning fören

vuxenundervisningsprogram lära människor med funktions-viaatt vuxna
ochräkna tillägna sig grundläggande färdigheter.hinder läsa,att

viktigt kvinnorna ofta har drabbatsSärdeles inser13. är att attman av
nackdel det förhållandethandikapp, oftast härrördubbelt attett en som ur

funktionshindretförvärrar de orsakade svårighetema.kvinnahon är av
skall ha lika inflytande utbildningsprogrammensochKvinnor män stort

ha möjligheter dra dem.och Särskildautformning nyttaattsamma av
förskall stimulera flickor och kvinnor delta isatsningar göras att att

utbildningsprogrammen.

avsedd övergripande vägledning vid14. Denna är attram vara en
åtgärder specialundervisningsområdet. Den kanplaneringen av uppen-

mycket olikartade förekommerbeakta de situationer ibarligen inte som
och länder och följaktligen tillolika regioner måstevärldens anpassas

och förhållanden. För bli effektiv måste den kompletteraslokala behov att
regionala och lokala handlingsplanernationella, genomsyrademed ärsom

och folklig vilja åstadkomma utbildning för alla.politisk att enav en
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FÖR ÅTGÄRDER PÅRIKTLINJER11.
NIVÅNATIONELL

INRIKTNING OCH ORGANISATIONA

Integrerad undervisning och samhällsbaserad15. rehabilitering
kompletterande och ömsesidigt understödjande metoder betjänautgör att

med behovmänniskor särskilt stöd undervisningen. Bådai begreppenav
från tillhörighet,utgår principerna ochintegrering medverkan ochom

välbeprövade och kostnadseffektivastår för tillvägagångssätt främjaatt
likvärdig tillgång till undervisning för elever med behov särskilt stöd,av

för rikstäckande för förverkligastrategiinom utbildningattenramen en
länder beaktaJordens nedanståendeför alla. åtgärder medattuppmanas

på deras utbildningssystemsavseende inriktning och organisation.

skallLagstiftarna erkänna principen16. för barn, ungdomarrättenom
med funktionshinder likaoch till möjligheter inom den obligatoriskavuxna

gymnasieskolanskolan, och den postgyrrmasiala utbildningen. skall,Detta
möjligt, förverkligaslångt inom integreradeså institutioner.som

Parallella och kompletterande lagstiftningsåtgärder17. skall vidtas på
hälsovård, välfärd, yrkesutbildningområden och försysselsättningrörsom

skollagstiftningenoch fullt genomslag.stödjaatt ge

Skolpolitiken på alla nivåer, från nationell18. till lokal skallnivå,
barn med funktionshinderbygga på kravet bör följa undervisningen iatt ett

skolan, dvs. den skola vilkenden i barnet skulle ha detgåttnärmaste om
haft funktionshinder. Undantag frånhade denna regel skall ifrågakom-ett

endast vid överväganden från fall till fall, där undervisning särskildaima
specialiseradeskolor eller institutioner skall väljas endast det kanom

undervisningsådan tillgodoser det enskildapåvisas barnets behov.att

Metoden inte särbehandla barn funktionshindermed19. skallatt vara
normal beståndsdel den nationella planeringen för förverkligaattaven

Ävenförutbildning alla.målet i de undantagsfall där barn placeras i
skolor behöversärskilda undervisningen dem inte helt segregerad.av vara

Deltidsundervisning i normala skolor bör Nödvändiga måttuppmuntras.
också vidtas foroch bör säkerställa ungdomar och medsteg att att vuxna

behov kan deltasärskilda i undervisning på högskolenivågymnasie- och
yrkesutbildningsprogram.och i Särskild uppmärksamhet bör ägnas
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kravet flickor och kvinnor med funktionshinder skall ha tillgångatt samma
förutsättningartill utbildning och detta område män.samma som

uppmärksamhetSärskild20. skall barn och ungdomar medägnas svårt
funktionshinder eller med flera funktionshinder. harDe rättighetersamma

samhälletalla andra i uppnå möjliga oberoendeatt störstasom som vuxna
skall det syftet så omfattandeoch i utbildning de kan tillgodogö-en som

ra sig.

Skolpolitiken skall fullotill beakta21. individuella skillnader och
situationer. Så skall teckenspråkets betydelse kom-t.ex. som

blandmunikationsmedium döva människor erkännas, och åtgärder skall
för alla döva har tillgångvidtas till undervisning sitt nationellaatt

grund dövateckenspråk. På och dövblinda människors särskilda kom-av
munikationsbehov, det eventuellt lämpligare förläggaär deras under-att

specialskolortill ellervisning specialklasser och specialavdelningar i
vanliga skolor.

samhällsbaserade rehabiliteringen22. Den bör utvecklas delsom en
övergripande Förstrategi stöd kostnadseffektiv undervisning ochen avav

utbildning med behov särskilt stöd undervisningen.ipersonerav av
Samhällsbaserad habilitering skall särskilt tillvägagångssättettses som

för samhällets funktionshindradeallainom människorssträvan motramen
likavärdiga möjligheterrhabilitering, och samhällsintegrering. Den bör

förverkligas samordnade från funktionshindradeinsatser de själva,genom
familjer frånfrån deras behöriga undervisnings-, hälso-, yrkesutbild-samt

och socialanings- organ.

Såväl politiska finansiella23. skall stimu-program som arrangemang
och underlätta framväxtenlera integrerade skolor. Hinder för utveck-av

från specialskolorbort till ordinarie skolorlingen skall undanröjas, och en
administrativ struktur byggas riktningFramstegen i motgemensam upp.

skall följasintegreringen insamling statistiska uppgif-noggrant genom av
klar uppfattningkan antalet elever med funktionshinderter som ge en om

drar specialundervisningens sakkunskap ochnytta utrust-som av resurser,
antalet elever med särskildaning undervisningsbehov inslcriv-ärsamt som

vanliga skolor.ina

Samverkan mellan skol-,24. social- och arbetsmarknadsmyn-
stärkasdighetema skall på alla plan för samordning och arbets-att

fördelning skall kunna ske. Vid planerings- och samordningsarbetet skall
faktiskahänsyn till den och möjliga roll kan spelas halvoffent-tas som av
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icke-statliga organisationer NGOs. särskild börliga och En satsning
utverka samhällets stöd det gäller tillgodoseför elevernasnärgöras att att

stödjandebehov insatser.av

nationella myndigheterna har särskilt för övervak-25. De ett ansvar
finansieringen specialundervisningen förden ochningen externa attavav

med utländska tillser finansieringensamverkan sina ståri partners attman
nationella förmed prioriteringar och förverkligasamklangi attprogram

för bilateraltutbildning alla. Organ för och multilateraltmålsättningen
for del beakta de nationellasin myndigheternasbistånd bör noggrant
undervisning med behov särskilt deför elever stöd,riktlinjer näravav

utbildninggenomför handlingsprogram och närbesläk-och inomplanerar
områden.tade
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SKOLFAKTORERB

utveckla26. För integrerade skolor kanatt antalta emot ett stortsom
elever både och på landsbygd krävs följande:i formuleringtätorter av en
tydlig och kraftfull integreringspolitik tillsammans med erforderliga
finansieringsåtgärder, effektiv informationssatsning på allmänheten fören

fördomarbekämpa och skapa upplysta och förhållningssätt,positivaatt ett
omfattande för information och personalutbildning tillhan-program samt
dahållande nödvändiga stödtjänster. Förändringar på alla föl-jandeav
områden undervisningsväsendet, liksominom på många andra områden,

nödvändiga för de integrerade skolornas framgång:är läro- och kurspla-
skollokaler, skolorganisation, pedagogik. utvärdering. benzanning,ner,

etiska skolan icke schemalagdai aktiviteter.samtnormer

flesta de erforderliga27. förändringarnaDe hänför sig inte enbartav
barn med behovtill integreringen särskilt stöd. De delutgörav av en av en

utbildningsreform behövs för förbättra dess kvalitetstörre ochattsom
och höja samtligaaktualitet elevers inlärningsnivåer. Internationella

utbildning fördeklarationen alla har understrukit behovetom av en
metodik barnet i syftarochsätter till framgångsrikcentrumsom som

bam.utbildning för alla Om tillämpar flexibla och anpassnings-man mer
kan bättre hänsynbara till barnens olika behov, bidrartasystem som man

pedagogiska framgångarbåde till och till integreringen. Följande riktlinjer
faktorerkoncentrerade på de behöver beaktas vid undervisningenär som

med behov särskilt stöd i integreradebarn skolor.avav

Flexibla kursplaner

Kursplanerna skall28. till barnens behov, inte tvärtom.anpassas
Skolorna skall därför erbjuda alternativa kurser barn med olikasom passar
förutsättningar och intressen.

med behov29. särskiltBarn stöd bör erhålla ytterligare inlämings-av
förstöd den ordinarieinom kursplanen, inte annorlunda kurs-ramen en

plan. vägledandeDen principen bör alla barn undervis-attvara ge samma
samtidigtning, ytterligare assistans och stöd till barndesom man ger som

behöver det.

Förvärvandet kunskaper30. inte bara fråga formellaär ochav en om
redogörelser.teoretiska Undervisningens innehåll bör riktas in högtmot

ochställda individens behov syftei honom eller hennemot sättaattnormer
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Undervisningsmetodema börutvecklingsarbetet.till fullo delta iståndi att
angelägen-erfarenheter och praktiskamedsamband elevernasha egna

bättre.de skall kunna motiverasförheter att

skallutveckling, bedöm-enskilt barnsfölja varjeFör31. att
börinlämingsutvecklingenUtvärderingenningsrutinema över. avses

elever och läraresåundervisningsprocessen,normaladeniin attbyggas
och för kartläggauppnåttskunskapsnivådenunderrättade atthålls somom

dem.eleverna övervinnahjälpaochsvårigheter att
kontinuerligt stöd.stöd skall erbjudassärskiltbehovmedBarn32. av
vanliga klassrum-stöd detifrån minimumalltsigkan ettDet röra avom

skolan vidinlämingsstödfor inomkompletterandetill sommet program
stödpersonal.speciallärare ochfråntill assistansutvidgaskan externbehov

förskall vid behov utnyttjasteknologiöverkomligLämplig och att33.
kommunikation,skolstudier och stödjaframgångsrikatillöka chanserna

hjälpmedel kan erbjudas påTekniskaoch inlärning. ettrörlighet mer
centraltillhandahålls fråndeeffektivareochekonomiskt sätt, enom

lämpligasakkunskap for valdet finnsdärpå varjeresursbank ort av
och förbehov service.individuellatillhänsynhjälpmedel med

genomföras nationellforskningochskall byggasKapacitet34. upp
förstödteknologisystem speci-utveckla lämpligaförregional nivåoch att

Florensavtalet skallratificeratharDealundervisningen. stater upp-som
med materialunderlätta fri handelförverktygdettaanvända attattmuntras

funktionshinder.människor medtillmed anknytningutrustningoch
avtalethar anslutit sig tillinte göradeSamtidigt attstater somuppmanas

pedagogisk ochochmed tjänsterhandelfriunderlättafördet att varor av
kulturell natur.
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Skolledning

Lokala35. administratörer och skolchefer kan spela huvudroll nären
det gäller skolorna lyhörda förgöra eleveratt med behov särskiltmer av
stöd, de den för detta erforderliga behörigheten och lämpligom ges en
utbildning. De bör fram flexiblare ledningsrutiner,att ta inven-uppmanas

de pedagogiska diversifiera studiealtemativen,tera påresurserna, ta vara
hjälpden elevema kan varandra, erbjuda stöd elever i svårigheterge

bygga relationer till föräldrar ochnärasamt närmiljö. För skolanupp att
skall kunna ledas framgångsrikt måste lärareett sätt, och skolpersonal

aktivtsig på och kreativt ochett sätt måste byggaengagera man upp en
effektiv samverkan och effektivt lagarbete förett tillgodose elevernasatt
behov.

Skolcheferna/rektorema har36. särskilt forett stimulera tillattansvar
förhållningssättpositiva inom hela skolan och tillse det sker effektivatt en

samverkan mellan klasslärare och stödpersonal. Lämpliga förarrangemang
stödinsatsema ochorganisera den exakta arbetsfördelningenatt mellan de

olika aktörerna undervisningsprocesseni bör fastställas samråds- och
förhandlingsvägen.

skola37. Varje enskild skall samfällighet kollektivtärvara en som
för enskildansvarig varje elevs framgång eller misslyckande. Det är

undervisningsgruppen den enskilde lärarenän skall delasnarare som
för undervisningen barn med behov särskiltansvaret stöd. Föräldrarav av

frivilligaoch bör inbjudas aktiv del i skolans arbete.att Lärarnata spelar
dock nyckelroll i egenskapsin ledare för undervisningsprocessenen av

skalloch stödja eleverna användning tillgängliga bådegenom av resurser
och utanför klassrummet.inom

Information forskningoch

38. Genom sprida kännedom exempelatt på framgångsrikaom
arbetssätt skulle kunna förbättra undervisning och inlärning. Informa-man
tion tillämpliga forskningsresultat skulle likaledes värdefull.om vara
Verksamheter formi erfarenhetsinsamling och uppbyggnad doku-av av
mentationscentraler bör stödjas nationell nivå och tillgången till källor-

breddas.na
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forskningsinstitu-iskall inkluderasSpecialundervisningen39.
och vid de enheteroch utvecklingsprogramforslcnings-tionemas som

särskild uppmärk-området börkursplanerna. På detochläro-utarbetar
tonvikt koncept vidforskning medaktionscentreradsamhet ägnas nya

Klasslärama börinlämingsstrategier.ochundervisnings-framtagning av
reflektionsverksamhetoch denpraktiska insatserdebådedelta iaktivt som

projekt för-Experimentella ochundersökningar.sådanaiingår
ochbredda beslutsunderlagenförockså initierasbördjupningsstudier att
ochåtgärdsprogram. Dessa experimentframtidainförvägledningbättrege

grund flerasamverkans länder.genomföraskunnaskullestudier av
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C REKRYTERING OCH UTBILDNING AV UNDER-
VISANDE PERSONAL

Utbildning40. all undervisande personal framstår nyckel-av som en
faktor gällerdet stimulera arbetet riktningnär i den integreradeatt mot
skolan. Vikten rekrytera lärare med funktionshinder, kanattav som
fungera förebilder för barn funktionshinder,med alltinsessom mer.
Nedan åtgärder skulle kunna vidtas.angivna

Lärarutbildningama41. för såväl grund- gymnasieskola börsom
innehålla inslag hos lärarkandidatema skapar positiv inställning tillsom en
funktionshinder och därigenom utvecklar förståelse för vadsom en som
kan åstadkommas i skolor med lokalt tillgängliga stödtjänster. De kunska-

färdigheteroch krävs huvudsakligen god förmågaär läraattper som ut,en
förmågan bedömavari ingår särskilda behov, kursplanensatt anpassa

innehåll, tekniska hjälpmedel,utnyttja individualisera undervisnings-
metodema deså bredare uppsättning färdigheteratt Ipassar en av osv.
lärarutbildningens praktiska del bör särskild uppmärksamhet ägnas att
förbereda lärarna sin och tillämpaautonomi färdighetersinautövaatt i att

kursplaner föroch metoder tillgodose barnens behov ochatt attanpassa
samarbeta med specialister och föräldrar.samverka med

färdigheter krävs42. De för tillgodose specialunder-attsom
börvisningens behov beaktas vid betygssättning och utexaminering av

lärare.

Åtgärder43. bör prioriteras framtagning skriftligtär materialsom av
och anordnande förseminarier lokala skoladministratörer, inspektörer,av
rektorer och studierektorer och förhuvudlärare de skall kunna utvecklaatt

förmåga ledarskapsin på detta område och stödja ochutöva utbildaatt att
lärarpersonal med begränsad erfarenhet.

Huvudutmaningen44. fortbildning alla lärare,är med tankeatt ge
skiftande oftapå de och svåra förhållanden under vilka de tjänstgör.

Fortbildningen bör, där så möjligt, på skolnivå formär äga irum av
undervisning under ledning handledare, varvad med distansstudier ochav
andra självinlämingstekniker.

Specialiserad utbildning45. pedagogik föri undervisning eleverav
med särskilda beov, leder till meriter, bör normalt integrerasextrasom

föregåsmed eller utbildning och praktik vanlig lärare, för attav som
vederbörandes mångsidighet och flexibilitet skall säkerställas.
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syfte dessaispeciallärare börUtbildningen över göra46. attsesav
utforrn-vidspela nyckelrollolika miljöer ochikapabla arbetalärare att en

behovmedför eleverundervisningkursprogrammenningen avavav
fram,generell metodikkärna börstöd. Som tassärskilt engemensamen

sig påspecialiserarfunktionshinder, innanallaomfattar typer manavsom
funktionshinder.områdenspecifikafleraeller avett

funktion inområdgivandeUniversiteten/högskoloma viktighar47. en
behovelever medundervisningpedagogiken förutvecklapåarbetet att av

förberedelseutvärdering,vad gäller forskning,särskiltstöd,särskilt avav
utbildnings-ochutbildningsprogramutformninglärarutbildare samt av
högskolor iochbland universitetnätverkUppbyggnadenmaterial. av

på detfrämjas.utvecklingsländerna bör Att sättetochindustri- samman-
viktigtbetydelse. ocksåDetutbildning har är attochforskningkoppla stor

utbildnings-forsknings- ochfunktionshinder imedmänniskorengagera
fullo beaktas.perspektiv tillderassäkerställersåsammanhang, attatt man

deundervisningssystem,allaåterkommande problem i ävenEtt48.
särskiltmed behovför eleverutbildningstjänsterutmärktaerbjuder avsom
Eleverför sådana elever.förebilderbristenundervisningen, ärstöd i

få chansbehöverundervisningensärskilt stöd i attbehovmed enav
nåttfunktionshinder harmedmedväxelverkanifungera somvuxna

ambitio-livsstil och sinamodellera sinde kansåframgång, att egnaegen
medbör eleverDärutöverrealistiska förväntningar.grundvalpå avner

funktions-medexempel påochutbildningfunktionshinder personerges
medverkaså de kanledarskap,exempelochbralyckats atthinder som

dem ipåverkakommerriktlinjerde attutformningenvid senaresomav
lärarevälutbil-daderekryteraförsökabör därförUtbildningsväsendetlivet.

börfunktionshinder ochmed ävenpersonalundervisandeoch annan
funktionshindermedframgångsrikaenskildaförsöka personerengagera

specialundervisningen.regionen iinom
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STÖDTJÄNSTERD EXTERNA

49. Att kan tillhandahållastjänsterexterna vikt förär största attav en
integrerad skolpolitik skall lyckas. säkerställaFör tjänsteratt att externa
på samtliga nivåer står till förfogande för barn med behov särskilt stöd,av
skall skolmyndigheterna beakta följande.

50. Kompletteringstjänster till reguljära skolor skulle kunna tillhanda-
hållas såväl lärarhögskolor specialskolomas personal stårav som av som

förfogandetill för sådana insatser. Specialskoloma bör i ökande utsträck-
användasning for de vanliga skolorna och direktresurscentra stödsom ge

till till barn med särskilda undervisningsbehov. Både lärarutbild-
ningsinstitutioner och specialskolor kan tillhandahålla specialutrustning
och material utbildning i sådana pedagogiska strategiersamt kansom
erbjudas vanliga skollokaler.i

51. stödtjänster formExterna i från olika verksam-av resurspersoner
hetsställen, avdelningar och institutioner, rådgivande lärare, skolpsy-t.ex.
kologer, logopeder och arbetsterapeuter, bör samordnas på lokal nivå. Att
sammanföra skolorna i har visat sig användbar förstrategigrupper vara en

mobilisera pedagogiska och närsamhället.att Skolornaresurser engagera
inom skulle kunna kollektivt för tillgodoseett deattgruppen ges ansvar
särskilda pedagogiska behoven hos elever i deras område och hand-
lingsutrymme för resurstilldelning enligt lokala behov. Sådana arrange-

bör omfatta ickepedagogiska tjänster. Erfarenhetenäven tyder imang
själva verket på undervisningen skulle tjäna påatt avsevärt störreom

gjordes påsatsningar säkra optimalt utnyttjande allatt tillgängligett av
sakkunskap och alla tillgängliga resurser.
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OMRÅDENPRIORITERADEE

med särskilda under-ungdomarochbarnIntegreringen52. av
framgångar,nå ieffektivare ochskulle störrevisningsbehov om manvara

åtsärskild zippmärksamhetägnadeskolväsendetförutvecklingsplanerna
alla barnsför stärkaförskoleundervisningmålområden:följande att

sko/undervisning, flickornasreguljärtillgodogöra sigmöjligheter att
förvärvsarbe-till vuxenliv medfrån utbildningövergångenochutbildning

te.

Förskoleundervisning

lyckas beror hög gradimöjligheterskolansintegreradeDen att53.
stimulera debedöma ochidentifiera,kanstadiumtidigtpå ettmanom

undervisningsbehov. Tillsynensärskildaharbarnsmåmycket avsom
tillför barn årspedagogiskaochutvecklasbörsmåbarn upp sexprogram

för främja derasinriktningoch/ellerfram attålder bör tas en nyges
mentalaoch stärka derasutvecklingsocialaochintellektuellafysiska,

Sådana harskolundervisningen.den reguljära ettförberedskap program
samhälle det gällerochfamiljindivid, närvärde for attekonomisktstort

förvärras. Programmenfaktorernahandikappandedeförhindra att
och byggas påintegreringsprincipen över-ettbörnivå utdenna anamma

småbarns-kombineras medFörskoleverksamhetengripande sätt attgenom
hälsovården.

inskolnings-systematiskt främjahar valtländerMånga att54.
förskolornasstödjaantingenbamaåren,tidigade attiaktiviteter genom

familjein-organiserautveckling ellerdaghemmens attoch genom
samhälletdesamband mediupplysningsaktiviteterochformation av

spädbarnsvârd, skolgångochmödra-hälso-,tjänsternatillhandahållna
kvinnoforeningar.föräldra- ellerlokalasamt

utbildningFlickors

handikappade.dubbeltfunktionshindrade ärFlickor är55. som
pedago-särskildaflickor medförnödvändigaSärskilda insatser är att ge

tilltillgånghautbildning. Förutomochundervisning attbehovgiska
kunnadessutomfunktionshindermedflickorskallskolundervisning

hjälpa demskulle kunnaförebilderochvägledningochinformation som
framtida rollför derasdemförberedaochrealistiska val somgöraatt

kvinnor.vuxna
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Förberedelse för vuxenlivet

medUngdomar56. särskilda behov skall hjälp så smidigtatt som
möjligt klara övergången från skolans värld till vuxenliv och Fdréirvsar-
bete. Skolorna bör hjälpa dem bli självständiga dem deoch färdig-att ge
heter vardagslivetbehövs i erbjuda dem övning i sådanaattsom genom
sociala och kommunikativa färdigheter i vuxenvärlden förväntassom man
besitta. kräver lämpligDetta utbildningstelmik, inklusive erfarenhet av
verkliga livetsituationer i utanför skolan. Läroplanema för elever med
behov särskilt stöd i grundskolans årskurser skall innehållaav senare
konkreta för denna övergångsfas och, närhelst så möjligt, stödärprogram

föroch underlätta tillövergången gymnasieskolan ochuppmuntran att
högskolestudier,därpå följande så de förutsättningar fungeraatt attges

bidragandesjälvständiga, samhällsmedlemmar efter skolan. Dessasom
genomförasverksamheter bör under aktiv medverkan yrkesvägledare,av

arbetsförmedlingar, fackföreningar, lokala myndigheter de olikasamt
berörda myndigheterna och institutionerna.

vidareutbildningVuxen- och

med funktionshinder57. Personer skall särskildägnas upp-
vid utformningenmärksamhet och genomförandet och vidareut-av vuxen-

med funktionshinderbildning. företrädePersoner bör vid antagningenges
elever till sådana utbildningar. Specialkurser bör också fram förtas attav

tillgodose behov hos och förutsättningar för med funktionshinder.vuxna

16-170935
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SAMHÃLLSPERSPEKTIVF

särskiltbarn med behovförverkliga målsättningenAtt58. att ge av
utbildnings-arbetsuppgift för enbartutbildningfullgod intestöd är enen

ochfrån familjernas sidasamarbeteskolor. Det kräverochministerier en
liksomfrivilliginsatser,ochnärsamhällets organisationermobilisering av
områ-länder ellerErfarenheterna frånallmänheten.från denstöd stora

lika förutsättningarpå skapaarbetetframstegbevittnathar iden attsom
åtskilligabehov innehållersärskilda nyttigamedungdomarochför barn

lärdomar.

Föräldramedverkan

stödmed behov särskiltundervisa barn ärUppgiften59. att enav
inställningyrkesfolk. positivoch Enbåde föräldraruppgift förgemensam

integreringen.främjar den socialaochskolanföräldrarnahos gynnar
tillföräldrarikläda rollensigstöd för kunnabehöverFöräldrarna att som

rollföräldrarnasochstöd. Familjemassärskiltmed behovbarnett av
informatio-den nödvändigademstärkasskulle kunna att man gergenom
informationbehovettillgodosespråk.tydligt Attochenkeltpå ett avnen

särdelesföräldrarna behöverde färdigheter ärutbildning ioch ensomge
utbildningsstraditionendärmiljöer ärkulturellauppgift sådanaigrannlaga

detstimulansstöd ochbehövalärare kan närföräldrarSåvälringa. som
jämställdatillsammansarbeta partners.gäller att som

behovbeträffande deras barnsprioriteradeFöräldrarna är partners60.
möjlighetskall möjligaste månoch iundervisningen,stöd isärskildt gesav

räkning.önskar för sitt barnsdeutbildningdenvälja typatt somav

grundstödetsoch det ömsesidigasamarbetetspartnerskap påEtt61.
föräldrar, ochlärare ochskoladminstratörer,mellanbyggasbör upp

beslutsfattandet.aktiva intressenter ibetraktasskallföräldrarna som
hemmaundervisningsverksamheterdelta ibörFöräldrarna attuppmuntras

teknik och hureffektivlära sigskulle kunnadär deskolanoch i manen
och stödja sinaövervakaaktiviteterickeschemalagdaorganiserar samt att

inlärning.barns

föräldrarnasfrämjafrågainitiativet ibörRegexingama att62. ta om
ochpolicyinriktningbådeaktiva att genomangegenomengagemang,

börutvecklingFöräldraföreningamasföräldrarättigheter.lagstiftning om
ochutformningenioch derasstimuleras representanter genom-engageras
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förandet de avsedda förbättraär deras barns utbild-attav program som
ning. Samråd med handikapporganisationema bör också ske beträffande

utformning och genomförande.programmens

Samhällsengagemang

63. Om planeringen decentraliseras och baseras på lokala för-
hållanden, främjas ökat hosett närsamhället i under-engagemang
visningen och utbildningen människor med behov särskilt stöd iav av
undervisningen. Lokala skoladminstratörer bör stimulera sådantett enga-

från samhällets sida stödja berörda intresseorganisatio-attgemang genom
och inbjuda dem delta beslutsfattandet.i detatt I syftet börner man

mobiliserings- och uppföljningssystem,upprätta bestående företrädareav
för den lokala offentliga förvaltningen, skol-, hälsovårds- och planering-
smyndigheterna, förtroendevalda och frivilligorganisationer, inom geogra-
fiska områden tillräckligt små förär meningsfull samverkanattsom en
med närsamhället skall komma till stånd.

Närsamhällets64. skall eftersträvas komplement tillengagemang som
verksamheterna inom skolan, möjlighet tillhandahålla studie-attsom en
hjälp hemmeti och kompensera avsaknaden familjestöd. dettaIav sam-
manhang skall boendesamfällighetemasäven nämnas möjligheter att
tillhandahålla lokaler, vidare bör familjesammanslutningamas, ungdoms-
klubbarnas och folkrörelsemas roll vilketnämnas, gäller de insatseräven

kan pensionärer och andragöras frivilliga, bl.a. medsom av personer
funktionshinder, i verksamheter såväl inom utanför skolan.som

65. Alltid samhällsbaserad habiliteringnär intitieras utifrån, detär
närsamhället skall frågaavgöra i skall bli delprogrammetsom om en av
de pågående verksamheterna för samhällsutveckling eller Olika intres-

i närsamhället, däribland handikapporganisationersenter och andra ickes-
tatliga organisationer, bör förrätt Omatt såtages programmet. äransvar
lämpligt, bör statliga på såväl nationell lokal nivå ävenorgan som ge
finansiellt och bistånd.annat
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rivilligorganisationernas rollF

nationella icke-statligaochfrivilligorganisationerEftersom66.
snabbarehandlingsfrihet och kanharNGOsorganisationer större reagera

idéerutvecklaarbete påstödjas sittde ibehov, börredovisade att nya
spelaarbetsmetoder. De kanokonventionellamedexperimentoch göra

stårutbudetökaroll ochkatalysatomsochinnovatörens program somav
förfogande.närsamhälletstill

de funk-vilkaorganisationer idedvs.Handikapporganisationer,67.
aktivtinbjudasintlytandet- böravgörandedethar attsjälvationshindrade

på prioriteringen,synpunkterframförabehoven,kartläggningendelta i av
förorda ändringar.ochresultatutvärderatjänster,administrera

medvetenhetAllmänhetens

undervis-däribland inomalla nivåer,Policyansvariga68.
denstöd för principenbekräfta sittregelbundetningsväsendet, bör om

blandbland barn,inställningfrämja positivochskolanintegrerade en
behovmänniskor medallmänhetenbland den gentemotoch avlärare stora

undervisningen.stöd isärskilt

positivafrämjaförkraftfull insatskan attMassmedierna göra69. en
funktionshinder,medmänniskorsamhälletiintegreringentillattityder av

vanföreställningaroch samtmissuppfattningarfördomar,övervinna om
funktionshindrade männi-påFörväntningarochoptimismöverföra större

skapaarbetsgivarnatill hosbidraocksåkanMedierna attkapacitet.skors
Medi-funktionshinder.medanställatillinställningpositiv att personeren

undervisningsme-allmänheteninformeratillanvändasbör att nyaomerna
vanligaspecialundervisning itilltillgångenavseende påmedsärskilttoder,

exempel ochgodainformerarskevilket kanskolor, att ommangenom
erfarenheter.lyckade
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G ERFORDERLIGA RESURSER

Uppbyggnaden integrerade skolor ejfektivase70. det sättet attav som
undervisningåstadkomma för alla måste erkännas nyckelområ-etten som

regeringspolitiken tilldelasför och prioriterad plats påde nationensen
fråga utvecklingsarbetet.dagordning Endast på det erfor-kani sättetom

Ändradeutverkas. riktlinjerderliga och kanprioriteringar interesurser
behoveneffektiva, tillgodoses tillräcklig omfatt-bli inte iresurserom av

politiskt på såväl nationell lokal nivå,Ett krävsning. engagemang, som
fram de kompletterandeför och för debåde användaatt attresurserna

Även lokalsamhälletexisterande på måste spela huvudrol-sätt.ett nytt om
bygga degäller integreradelen det skolorna, regeringarnasnär äratt upp

stimulansåtgärder och stöd också väsentliga faktorer för skallatt man
eflektiva och ekonomiskt överkomligakunna fram lösningar.ta

resursfördelningen till skolornaVid skall realistiskt71. sättettman
olika utgiftsbehoventill de det gäller tillhandahållahänsyn när attta

för underundervisning alla barn, beaktande deras behov ochlämplig av
realistiskbakgrund. kan modell börja med stödja deDet att attvara en

önskar främja integrerad skolgång och initiera pilotprojektskolor som en
för erfarenhetområden, den nödvändig förnågra vinnapå äratt som en

och generalisering. Vid det generella förverkligandetutbyggnad successiv
integrerade skolan måste omfattningen tillhandahållnaden det stödetavav

ställas till efterfrågevolymen.expertkunnandet i relationoch

måste till stödåtgärder för utbildning72. Resurser även avsättas av
tillhandahållandelärare, och special- ochordinarie resurscentraav av

Erforderliga tekniska hjälpmedel likaledes ställas tillresurslärare. måste
för det integrerade skolsystemet skall kunna fungera bra.förfogande, att

därförmetodik bygger på integreringspiincipen bör koppladEn som vara
utbyggnad stödtjänstema på centrala och mellanliggandetill nivåer.aven

sammanföra de mänskliga, institutionella, logistiska, materiella73. Att
olikaoch finansiella i regeringsdepartement utbildning, hälsa,resurserna

välfärd, arbetsmarknad, ungdomsocial osv, hos regionala och lokala
och andra specialiserade institutioner effektivtmyndigheter är sättett att

deras genomslagslcraft. bådemaximera Om vill kombinera denman
och sociala aspektenpedagogiska på undervisningen elever med behovav

stöd, krävs det välfungerandesärskilt ledningsstmkturer, kan sättasomav
stånd samverka såvälde olika i på nationell lokal nivå,enetema att som

offentliga myndighetersamtidigt och dem närstående därige-som organ
förenafår möjlighet krafter med de förstnämndas.sinaattnom en
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FÖR ÅTGÄRDER PÅRIKTLINJERIII. REGIONAL OCH
NIVÅINTERNATIONELL

Internationell samverkan bland statliga och ickestatliga, regionala74.
interregionala kanoch spela mycket roll detorganisationer viktig nären

utvecklingenstödja riktninggäller integrerade skolor. Mediatt mot
erfarenhet på områdeutgångspunkt tidigare detta skulle internationellai

mellanstatliga och ickestatliga bilaterala stödor-organisationer, samt
kunna förenade vid genomförandetganisationer överväga insatser av

strategiska tillvägagångssätt.följande

bistånd bör riktasTekniskt in verksamhets-75. strategiskamot
synergieffekter förväntas,kan särskiltområden, där utvecklings-i

förviktig arbetsuppgift det internationellaländerna. En samarbetet är att
pilotprojekt syftar tilllanseringenstödja utprovning meto-av som av nya

kapacitetsuppbyggnad.tillder och

regionala samprojekt eller samverkanOm organiserar76. näraman
med likartad på undervisningen barnländer med behovmellan syn av av

skulle detta kunna leda till förenadesärskilt stöd, planerar aktivi-att man
för existerande regionala eller andra samarbets-inomteter ramen

aktiviteter bör utformadeSådana så drar ekono-strukturer. attvara man
de deltagande ländernasoch utnyttjar erfarenheter ochmisk nytta av

nationella kunnandet.detfrämjar

viktigaste uppgiften åvilar de internationellaDen77. som orga-
underlätta informationsutbyte, information ochnisationerna är att om

pilotprogram på specialpedagogikens område mellan länder ochresultat av
Insamling internationellt jämförbara framstegindikatorer på iregioner. av
integrering i utbildningssystem och arbetsmarknad bör blifråga påom en

världsomfattande utbildningsdatabasen.den Knutpunkter skulledel av
i subregionala för infonnationsutbytet.kunna inrättas underlättaattcentra

Exiserande strukturer regional och stärkas ochinternationell nivå bör
aktiviteter utsträckas till sådana områden policyskapande,deras som

ochpersonalutbildning utvärdering.

direkta resultatet brist information,Det på fattigdom och dålig78. av
orsakar del funktionshindren.hälsa Eftersom andelen drabbadestoren av

funktionshindermänniskor med internationellt ökar, särskilt i utveck-sett
lingsländema, borde samordnade internationella åtgärder vidtas i nära

med nationella hejdasamverkan satsningar på med utbildningens hjälpatt
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funktionshinder,orsakerna till vilket i sin skulle förekomstminska ochtur
utbredning funktionshinder och därigenom ytterligare minska trycketav
det aktuella landets begränsade finansiella och mänskliga resurser.

79. Internationellt och tekniskt bistånd till undervisning elever medav
behov särskilt stöd härrör flertal källor. Det därför väsentligtett ärav attur

konsekvens ochsäkerställa arbetsfördelning mellan FN-organisationema
och andra institutioner tillhandaåller bistånd detta område.som

80. Internationell samverkan bör organiseras för stödja avanceradeatt
förutbildningsseminarier skolledare och andra specialister regional

grunden tillnivå och lägga samarbete mellan universitet/högskolor och
utbildningsinstitutionerandra i olika länder för genomförande jämfö-av
studier och publiceringrande underlag och instruerande material.av

Internationell81. samverkan bör användas komplement vidsom
utveckling regionala och internationella intresseorganisationer förav
yrkesfolk arbetar på utveckla pedagogiken för undervisningattsom av
elever med behov särskilt stöd och hjälp vid skapandet och sprid-av som

nyhetsbladningen och tidskrifter och genomförandet regionalaav av
och konferenser.sammankomster

Internationella82. och regionala sammankomster behandlarsom
frågor anslutning till utbildningi bör tillse undervisning elever medatt av
behov särskilt stöd del huvuddebatten och intetasav upp som en av som

fråga. konkretSom exempel kan undervisningenettseparat nämnas atten
elever med behov särskilt stöd skall på dagordningen för detasav av upp

regionala ministerkonferenser ochUnesco andrasom arrangeras av
internationella organ.

83. förOrgan internationell teknisk samverkan och finansiering som
engagerade stödverksamheteni för ochär utvecklingen initiativ inomav

för målsättningen utbildning för alla bör tillse pedagogiken förattramen
undervisning elever med behov särskilt stöd blir del allaav av en av
utvecklingsprojekt.

84. Internationell samverkan bör finnas för främja universiellatt
tillgänglighet till IT-teknologin den framväxande in-som respons
fonnationsteknologiska infrastrukturen.

85. Denna handlingsram med acklamation efter diskussion ochantogs
revidering konferensensvid avslutande den 10 juni 1994. Denmöte är
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icke-statligamedlemsstater och förvägledning för FNsavsedd att vara en
Salamanca-dessa vid genomförandetiNGOsorganisationer stater av

vid undervisninginriktning och praxisprinciper,deklarationen avom
särskilt stöd.behovmedelever av

**

kostnadsfritt frånskriftdenna beställesexemplarYtterligare av

UnescorådetSvenska
Stockholm103 33

04 70Telefax: 41108 -

informationengelska, liksom ytterligarepåSalamanca-deklarationen om
beställas från:utbildning, kanmedarbeteUnescos

Unesco
EducationSpecial

EducationBasicofDivision
75352 Paris 07 SPFFontenoy,deplace -

456 85 629009331Telefax: -

publikationeraktuella aktiviteter,UnescosInformation m.m.program,om
Adress:hemsida på Internet.organisationensfinns på

http://www.unesco.0rg
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standardreglerFN:s om

delaktighet
jämlikhetoch

funktionsnedsättningmänniskor medfor

Förenklad version
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Viktiga regler som

förändrar vårt samhälle

med framarbetet internationellaI regler föratt ta funk-medpersoner
tionsnedsättning, har Sverige tagit initiativ och drivit på.

riksdagSveriges och har ställtregering bakomsig reglerna. förordetI till
svenskaden översättningen skriver socialminister Ingela Thalén och

utrikesminister Lena Hjelm-Wallén "for Sveriges del det naturligtatt är att
standardreglemaha utgångspunkt det pågåendei handikappolitiskasom

arbetet och kommervi aktivt verka för reglerna i praktiskatt omsättaatt
handling."

reglernaAtt i praktisk handling kommeromsätta innebära för-att
ändringar hela samhället. handlari Det demokrati: till infor-rättenom

kunna åka bussarmation; med och tåg; framsig påatt ta gator; att se
filmoch svensk medTV undervisning anpassad tilltext; att ärsom

och förutsättningar; arbete. Vi måste föratt ett sätta stoppvar ens
diskrimineringden människor med funktionsnedsättning, dagli-som

fullMålet delaktighet och jämlikhet.möter är Därför lcrävs kun-gen
skaper och ökad medvetenhet olika funktionsnedsättningar ochom
vilka behov och möjligheter dessa för med sig. Det gäller inte minst
de funktionsnedsättningar intesom syns.

broschyren förkortadDen här version häftetär "Standard-en av
för tillförsälcraregler människor med funktionsnedsättning delak-att

tighet och jämlikhet". beskrivsHär reglemas bak rund och betydelse.
Samtliga regler och underparagrafer22 finns med, förenkladimen
form.

längre originalversionenDen det här häftet går köpa på Frit-attav
telefonnummer08-690Förlag på 90 90.zes

standardreglerFN:s redskap forär samhället tillgäng-ett göraatt
ligt för alla och for människor funktionsnedsättningmed till-skaatt
försälcras full delaktighet och jämlikhet.

WÄSTBERGINGER CLAESSON

Handikappombudsman
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Vad FN:sär

standardregler

generalförsamling standardregler för tillförsälcraFN:s1993 attantog
funktionsnedsättning delaktighet.jämlikhet ochmänniskor med

tydliga ståndpunkter det gällerinnehåller principiellaReglerna när
förslagoch konkreta till hurmöjligheter Derättigheter, ettansvar. ger

för funktionsnedsättninghinder med ochkan undanröjaland personer
tillgängligt samhälle.därmed skapa ett

moraliskt politiskt åtagande med-ochStandardreglema är ett som
juridiskt bindande, de följsintesig. Delemsstatema ärtar men om

internationellbli praxis.kan demångaav
de reglerna. fyra förstaområden täcks i 22 DesamhälletsAlla upp

lika villkor,för delaktighet på de följFörutsättningarreglerna tar upp
huvudområden. tio handlarfram De sistalyfteråttaande om genom-

förandet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR Ökad medvetenhet1
Medicinsk vård2 och behandling
Rehabilitering3
Stöd och4 service

HUVUDOMRÅDEN Tillgänglighet
Utbildning6
Arbete7
Ekonomisk och social8 trygghet
Familjeliv och personlig9 integritet

Kultur10
Rekreation och idrott11
Religion12

GENOMFÖRANDE Kunskap och forskning13
Policy och14 planering
Lagstiftning15
Ekonomisk politik16
Samordning17
Handikapporganisationer18

19 Personalutbildning
Nationell granskning och20 utvärdering
Tekniskt och ekonomiskt21 samarbete
Internationellt samarbete22
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funktionsnedsättning

funk-antal olikainnefattar"funktionsnedsättning" ett stortBegreppet
världen.överallt ibefolkningsgrupperolikationshinder i

fysiska ellergrundfunktionsnedsättningarhakanMänniskor av
ellerhörselskadorellersjukdomar,ellerskadorintellektuella syn- -

mental-sjukdomar.tillstånd ellermedicinskasjukdomar,
el-beståendekansjukdomartillstånd ellerskador,Sådana avvara

övergåendeler natur.
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handikapp

"Handikapp" förlust eller begränsning möjligheterna delta iavser attav
samhällslivet andra.sättsamma som
"Handikapp" beskriver mellan människor med funktionsnedsätt-mötet

och omgivningen.ning Syftet fästa uppmärksamhetär på bristeratt i
och olikamiljön inom samhällsområden. Exempelvis brister i informa-

kommunikation ellertion, utbildning hindrar människor medsom
funktionsnedsättning från delta på lika villkor.att
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medvetenhetökad

funktions-medmänniskormedvetenhetenökaaktivtskaStaterna om
och vad demöjligheterrättigheter, behov,derasnedsättning, omom

med.bidrakan

tjänstertillgängliga ochinformeraskamyndigheterAnsvariga om
för alla.tillgängligskaInformationen varaprogram.

informationskampanjerstödjatill ochinitiativskaStaterna somta
. funktionsnedsättningmedmänniskor ärupplyser attom

skyldigheter andra.ochrättighetermedmedborgare somsamma

märmiskor medskildraMassmedia ska attuppmuntras
. positivtfunktionsnedsättning på sätt.ett

rådfrågas.börHandikapporganisationema

principen fullspeglautbildningsväsendet skaordinarieDet om
.

jämlikhet.ochdelaktighet

funktionsnedsättning, derasmänniskor mederbjudaskaStaterna
. infonnationsprogramideltaorganisationerderasoch attfamilj er

handikappfrågor.om

handikappfrågor i sinabeaktaskaföretagPrivata uppmuntras att
verksamheter.

ökarhandikapprogramstödjainitiativ till ochskaStaterna somta
. människorhosmöjligheterochrättighetermedvetenheten om

funktionsnedsättning.med

iviktig delÅtgärder medvetenheten skaökaför att vara en
. ifunktionsnedsättning ochmedbarnutbildning av

rehabiliteringsprograrn.

alla barnutbildningeningå iskamedvetenhetökadförInsatser av
. andraochutbildningen läraredeloch ska avavenvara

yrkesgrupper.
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medicinsk vård och behandling

förStaterna effektiv medicinsk vård och behandling finnsattansvarar
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

skapa handlingsprogramStaterna ska där specialister har till
uppgift upptäcka, bedöma och behandla skador elleratt
sjukdomar tidigtpå stadium. förDetta förebygga, minskaett att

undanröjaeller orsaker till funktionsnedsättningar uppståratt
Handikapporganisationema bör delta i planering och utvärdering.

Personal på lokal nivå ska utbildas för tidigt kunna upptäckaatt.
skador/sjukdomar, primärvård och hänvisa till service.rättge

Människor med funktionsnedsättning, speciellt spädbarn och barn
.

ska få medicinsk vård inom vårdsystem.samma

vårdpersonalLäkar- och ska ha tillräcklig och aktuell utbildning.
utrustning.och

Staterna ska läkar-, vård- och berörd personalgarantera att annan.
utbildninghar den behövs och personalen inteattsom ger

felaktiga råd till föräldrar och på så vis förhindrar alternativa
lösningar Utbildning ska regelbundet och baseras på senasteges
rön.

Människor ñntlctionsnedsättningmed ska ha tillgång till den
.

regelbundna behandling och medicinerde de behöver för attsom
behålla eller förbättra sin funktionsiönnåga.
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rehabilitering

funktionsnedsättningerbjudas människor med förRehabilitering ska att
självständighetbehålla möjliga ochuppnå ochde ska kunna största

funktionsförmåga.

rehabiliteringsprogram för allaska utvecklaStaterna egna
funktionshindradespåska baseras dehandikappgrupper. De egna

behov.

innehålla olika aktiviteter,ska såsomRehabiliteringsprogrammen
.

rådgivningfunktionsträning, även till familjgrundläggande erna
älvförtroendeträning.och

funktionsnedsättning behövermänniskor medAlla som.
omfattning.till sådan,ha tillgångrehabilitering ska oavsett

funktionsnedsättning familj skaoch derasmedMänniskor er ges.
rehabiliteringsinsatser berör demdeltamöjlighet näratt som

organiseras.ochutarbetasälva

tillgänglig bor. Dock kanrehabilitering finnas därskaAll man.
rehabiliteringsinsatser anordnastidsbegränsadesärskilda

lämpligt.det bedömsinstitutioner somom

familjftmktionsnedsättning deras skaochMänniskor med er
rehabilitering andra, tilldelta i exempelälvauppmuntras att av

rådgivare.ellerläraresom

tillexpertis skaHandikapporganisationemas närtas vara.
eller utvärderas.rehabiliterings- utarbetasprogram
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och servicestöd

utvecklingen och tillgången till ochska stödStaterna garantera av, ser-
bidrarsådana hjälpmedel till oberoende i det dag-vice. Inbegripet som

utövande rättigheterliga livet och sinaav

utrustning, personlighjälpmedel assistans ochska finnas ochDet

uppfyller människorde behov medtolkservice somsom
funktionsnedsättning har.

stödja utveckling, tillverkning, distribution ochskaStaterna
.

informationservice hjälpmedel dessa.samt omav

tekniskt kunnande användas. länder medTillgängligt ska I
.

tillindustri ska utnyttjas fullo. Utvecklinghögteknologisk den
enkla hjälpmedel stimuleras,produktion skaoch ävenav

lokaltanvändningen material lokalaochav
funktionsnedsättningproduktionsmöjligheter. Människor med

delta i framställningen.självakan

så långt det möjligt till alla behöverskaStaterna är attse som.
innebäratillgång till dem. kan de gratishjälpmedel har Det äratt

människorså låg kostnad medfinns tilleller atten
familjerfunktionsnedsättning har råd köpa dem.eller deras att

personlig assistans och tolkservice inomgällerdetNär
.

utrustningrehabiliteringsprogram ska hjälpmedel och vara
så de barnens eller ungdomarnasåldersanpassade att passar

särskilda formgivning och hållbarhet.behov av

stödja utveckling och tillgång till förStaterna ska av program.
personlig assistans tolkservice, speciellt för människoroch med
omfattande eller flera funktionsnedsättningar. Hjälpen kan göra

vardagslivet imöjligt delta i hemmet, på arbetet, i skolandet att
fritidsaktiviteter.och i

Personlig assistans ska utformas så de utnyttjar den haratt ettsom.
avgörande inflytande denhur sköts.över
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tillgänglighet

införa handlingsprogramStaterna ska den fysiska miljön till-görsom
gänglig vilka eller hur funktionsnedsättningar människoroavsett stora
har punkt . Staterna ska ocksål-4 till de får tillgång infor-tillattse

och möjlighet till kommunikationmation punkt 5 ll.-
undanröja hinderStaterna ska tillgänglighet. Regler ochmot

riktlinjer ska utvecklas och det ska via lagstiftningövervägas att
tillgängligheten isäkra samhället, till exempel bostäder och andra

kollektivtransporterbyggnader, och andra kommunikationsmedel,
andraoch utomhusmiljöer.gator

byggnadsingenjörerArkitekter, och andra arbetar medsom.
utformning och uppbyggnad den miljön ska fåyttreav

vadinformation bör tillgängligheten.förgörasom som

tillgänglighetpå ska ställas från början,Krav den miljönnär yttre.
och byggsutformas upp.

Handikapporganisationema ska höras regler och riktlinjernär
.

ocksåutvecklas. börDe redan planeringsstadietengageras av
offentliga byggnader och anläggningar lokalt.

Märmiskor med funktionsnedsättning ska på alla stadier få full
.

information diagnoser, rättigheter, tillgänglig service medom
Informationen ska tillgänglig.mera. vara

Metoder ska utvecklas för information ochgöraatt
dokumentation tillgängliga. Punktskrift, kassetter, stil ochstor

lämplig teknik ska användas för människor medattannan ge
tillgångsynskador till skriven information. liknandePå skasätt

lämplig teknik användas för människor med hörselskadoratt ge
inlärningssvårighetereller tillgång till muntlig information.

Teckenspråk i undervisningen döva bam, inom deras familjav er.
och i samhället ska Teckenspråkstolkar ska finnasövervägas.
tillgängliga.
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till människor med andraockså de behovskaHänsyn tas som
kommunikationshandikapp har.

media speciellt radio och tidningarTV,skaStaterna uppmuntra -
tillgängliga.tjänstersinagöraatt-

erbjudsinformations- servicesystemdatoriserade och10.Nya som
tillgängliga.skaallmänheten vara

innanl.Handikapporganisationerna tillfrågas detbör1 nya
byggsinformationssystemet upp.
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utbildning

ska erkännaStaterna principen lika möjligheter till utbildningom
gmndskole-, gyrnnasie- och högskolenivå för ungdomarbarn och mx-

funktionsnedsättning.med Utbildningen bör integrerad medna vara
utbildning.ordinarie

Myndigheter inom utbildningssektom har för attansvar
utbildningen i integrerad miljö och ingår i denäger rum en

planeringen tillnationella exempel läroplansutveckling ochav
skolorganisation.

finnas teckenspråkstolkarska och lämpligt stöd,Det annat samt.
rutiner stöd och hjälpför utbildningen tillgänglig.görsom

och handikapporganisationerFöräldragmpper ska delta i
.

utbildningsprocessen.

utbildningen obligatorisk dendär skaI ärstater oavsett typerges.
funktionsnedsättning.och grader av

Särskild uppmärksamhet riktas påska följ ande mycketgrupper:.
små bamförskolebam med funktionsnedsättning,samt vuxna
särskilt kvinnor

ska ha klart policy tillåta flexibilitet,Staterna uttalad ochen
och anpassning tillutbyggnad läroplanen. ska detDe attav se

undervisningsmaterialfinns fortlöpandegod kvalitet ochav
utbildning lärare och stödlärare.av

Centralt utformade handlingsprogram ska uppmuntra.
utnyttjakommunerna och utveckla sina så kanatt attresurser man

undervisning utbildningfå hemmet. Integrerad och insatsernära
på lokal nivå utbildningen människorför medär sätt göraett att
funktionsnedsättning kostnadseffektiv.
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tillfälligt tillgodose behoveti vissa fallSpecialundervisning kan
formål förberedaden ska hautbildning, attmen somav

Specialundervisningordinarie skolsystemet.undervisning i det
ordinarieambitionerstandard ochlika högska ha som

undervis-ordinarieknuten tillbörundervisning. Den näravara
erbjudas minstfunktionsnedsättning skaStuderande medningen.

andra.utbildningsresurser somsamma

itillgodosesbättre kandövblinda har behovochDöva9. som
början utbildningen skaeller -klasser. Ispecialskolor, ägnasav

kommunicerai kanmetoder resulterar att mansomomsorg
möjligt.självständigbli såeffektivt och som
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arbete

Staterna ska skapa förutsättningar för produktivt inkomstbringandeoch
arbete såväl landsbygden i städerna.som-

och får inte diskrimineraLagar regler eller hindra anställning.

Integrering på arbetsmarknaden ska stödjas tillöppna exempel-
yrkesutbildning, stimulansskapande kvoteringssystem,genom

reserverade befattningar, lån eller bidrag till småföretag,
eller förmånsrätt till viss tillverkning,ensamrätt skattelättnader
bistånd till företageller anställer medannat som personer

ftmktionsnedsättning.

Innehåll i handlingsprogram:staternas.
utformasArbetsplatser ocha så blir tillgängliga.deattanpassas

Stöd till teknik utnyttjasb tilloch utveckling ochatt ny
tillverkning hjälpmedel och utrustning skaav som vara
lättillgänglig.
Lämplig utbildning,c arbetsplacering och stöd tillgenom

personligexempel assistans och tolkservice.

stöd till statligaGenom och kommunala kampanj ska negativaer
attityder fördomaroch anställda med funktionsnedsättningom
övervinnas.

arbetsgivare skaSom skapa förutsättningar förstaterna.
anställning i den offentliga sektorn.

ska samarbetaStaterna med arbetstagarorganisationer och
.

arbetsgivare för rättvis rekrytering, befordring rättvisasamt
anställningsförhållanden och lönestrukturer. Staterna ska verka
för bättre arbetsmilj för förebygga skador leder tillatt som
funktionsnedsättning och för bättre rehabilitering.

Den arbetsmarknaden måletöppna anställning iär småmen-
eller med särskilt stöd kan alternativ. Detett ärgrupper vara

viktigt sådan anställning främjar möjligheten till få arbeteatt att
på ordinarieden arbetsmarknaden.
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träningdelta ifunktionsnedsättning ska kunnamedMänniskor
informella sektorn.privata ochinomarbetsutbildning denoch

arbetsgivare skaocharbetstagarorganisationerStaterna,
för skapahandikapporganisationemamed attsamarbeta

arbetstid,flexibelexempeltillhjälparbete medtillmöjligheter av
företag.iassistent ellerpersonligdelat arbete, egetdeltidsarbete,
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ekonomisk och social trygghet

för människor funktionsnedsättningansvariga medStaterna harär att
trygghet och tillräckliga inkomstersocial

funktionsnedsättningmed ska tillräckligtMänniskor stort
tillfälligt förloratekonomiskt stöd de sin inkomst, tätt denom

inte har någonde möjlighet hareducerad eller alls att ettom
får stöd ska kostnader till följdarbete. När man av

funktionsnedsättning beaktas.

socialförsäkringtrygghetssystem, eller välfärd fårSocialt annan.
människordiskrimineraeller meduteslutainte

funktionsnedsättning.

vårdar med funktionsnedsättningMänniskor ska fåen personsom.
och social trygghet.ekonomiskt stöd

ska innehållaför social trygghet åtgärder bidrar tillSystem som
förmåga själv tjäna sittåterfår sin uppehälle, tillattatt man

yrkesutbildning och arbetsfönnedling.exempel

social trygghet ska motivera människorHandlingsprogram för
.

funktionsnedsättning till söka arbete.med att

ska få behållas så längeEkonomiskt stöd som en
ñmktionsnedsättning finns kvar, det ska dock inte avhålla från att

ska inte minskas ellerStödet dras in förränsöka arbete. man
tillräcklig inkomst.uppnått och trygg

ombesöijssocialförsäkring privata sektom, skaStater, vars av.
Självhjälp motivera tilltill och arbete.uppmuntra
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familjeliv och personlig integritet

främja möjlighetenska forStaterna människor funktionsnedsätt-med
familjeliv och derasleva tillning personlig integritet. Lagar fårrättatt

det gäller sexuelladiskriminera relationer,inte äktenskap eller för-när
äldraskap.

funktionsnedsättningMänniskor med ska möjlighetha levaatt
familjer. Familjerådgivningmed sina ska upplysa om

funktionsnedsättningar och deras effekt på familjelivet. För
familjemedlemfamilj har med funktionsnedsättning skaer som

finnas möjlighet till avlösarservice.det Staterna ska undanröja
för adoption barnhinder eller med funktionsnedsättningav vuxen

erbjudaför henne eller honomeller familjehem.att ett

funktionsnedsättningMänniskor med fär inte förnekas

möjligheten till sexuella erfarenheter eller till bli förälder. Detatt
nödvändig rådgivning.finnas Människorska med

funktionsnedsättning ska hjälp andra attsamma som
familjeplanera och kunskap hur kroppen fungerar sexuellt.om

ska åtgärderStaterna negativa attityder. Mediauppmuntra mot
.

till bekämpa sådanaska attityder.attuppmuntras

Människor funktionsnedsättningmed familjeroch deras måste få
information vad de kan sexuella ochgöra övergreppmotom

inomandra former familjen, i samhället eller påövergreppav
institutioner.
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kultur

tillStaterna ska människor funktionsnedsättningmedatt kan delta ise
lika villkor.kulturlivet på

Människor funktionsnedsättningmed möjlighetska ha att
kreativitetanvända sin och sina konstnärliga och intellektuella

färdigheter. Oavsett bor i stad eller på landsbygden.om man en
Möjligheten inteska bara för deras skull också forutanges egen

berika sin omgivningkunna med dans, musik, litteratur,att teater,
målning skulptur.och Särskilt i utvecklingsländerna ska man

särskild vikt vid bådelägga traditionella och moderna
konstforrner.

biografer,Teatrar, bibliotek och andra lokaler förmuseer,.
kulturutbud ska tillgängliga.vara

Utveckling och användning särskild teknik ska främjas så attav.
litteratur, film och tillgängliga.görsteater
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idrottochrekreation

möjligheter tillhaskafunktionsnedsättningmedMänniskor samma
andra.idrottochrekreation som

hotell,till exempelrekreation och idrott,forAnordningar
tillgängliga.skaidrottshallar,ochidrottsplatserstränder, vara

ochñivilligorganisationerhotell,resebyråer,Turistmyndigheter,
. erbjuda sinaskañitidsaktiviteter ellerordnarandra resorsom

speciella behovtill deDärvid ska de hänsynalla.tjänster ta
Lämpligfunktionsnedsättning har.medmänniskorsom

underlätta detta.förordnasutbildning ska att

medforunderlättaskaIdrottsrörelser attuppmuntras personer
. fallvissai idrott. Ifunktionsnedsättning deltaatt genom

särskildafalltillgänglighet,i vissaförbättrad arrangemanggenom
forunderlättaskaStaternaldrottsgrenar.speciellaeller

tävlingar.internationellanationella ochideltagande

andrakvalitetträning skaochInstruktion somsammavara av
.

f°ar.deltagare

rådfrågafritidsverksamhet skaidrott ochmedarbetarDe som. föraktiviteterde planerarhandikapporganisationema när
funktionsnedsättning.medmänniskor
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religion

for skapa jämlika möjligheteråtgärder förskaStaterna uppmuntra att
funktionsnedsättning sin religion.medmänniskor utövaatt

har for religiösasamverkan med demska iStaterna som ansvar
religiösundanröja diskriminering och verksamhetfrågor, göra

tillgänglig.

spridashandikappfrågor ska till religiösaInfonnation om
ocksåsamfund. Staterna ska religiösainstitutioner och uppmuntra

handikappolitik i utbildningen tillinformeraatt omorgan
religionsundervisning.iochreligiösa yrken

eller sjukdomar påverkarmed skador ellerPersoner som syn
till religiös litteratur.tillgånghörsel ska ha

Handikapporganisationer rådfrågas åtgärder jämlikaska fornär
religiösdelta i verksamhet planeras.möjligheter att
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och forskningkunskap

för kunskap levnadsvillkor fördetStaterna yttersta attansvarettar om
samlas och sprids, forfunktionsnedsättningmedmänniskor samt att

områden.forskning på allatillstöd ges

statistik och information,regelbundet samlaskaStaterna som
människorvilka förhållanden medefter kön,uppdeladär om

Datainsamling ifunktionsnedsättning lever under. kan göras
folkräkningar ochallmännasamband med

kan ske tillSamarbete med exempelhushållsundersökningar.
och handikapporganisationer.forskningsinstitutioneruniversitet,

frågor och tjänster och hurinnehållaskaInsamlingen om program
utnyttjas.dessa

databankska upprättaStaterna överväga att en om
statistik tjänster ochfunktionsnedsättning med om program,

Skyddet privatlivetolika handikappgrupper.information avom
måste beaktas.integritetenpersonligaoch den

stödja forskning livsföringinitiativ till och hurskaStaterna ta om.
ekonomiska förhållanden. Forskningensociala ochpåverkas av
funktionsnedsättningars orsaker, ochstudierinnefattaska artav

service.stöd ochpågåendeochförekomst, samtprogramav

utvecklas i samarbete medkriterier skaTerminologi och
landsomfattande undersökningarhandikapporganisationema när

genomförs.

funktionsnedsättningmänniskor medförska underlättaStaterna
.

forskning, speciellt anställningdatainsamling skai ochdeltaatt
funktionsnedsättning till sådankvalificerade medpersonerav

forskning uppmuntras.

forskningsresultat.ska verka för utbyteStaterna av.
funktionsnedsättning spridas påskaInformation och kunskap om.

administrativa nivåer, centralt, regionalt ochpolitiska ochalla
lokalt.
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policy och planering

ska till handikappaspekternaStaterna beaktas allaatt i viktigase po-
licysammanhang och i planering riksnivå.

initiativska tillStaterna och planera policyta en som gynnar
människor med funktionsnedsättning och stimulera och stödja
åtgärder på regional och lokalnivå.

Handikapporganisationer ska i beslutsprocesserengageras som
planer elleroch påverkarrör den ekonomiska ochprogram, som

sociala situationen for människor med funktionsnedsättning.

behov intressenochDe människor med funktionsnedsättningsom
ingå ihar ska allmänna utvecklingsplaner inteoch särbehandlas.

Alla ansvariga för stöd serviceoch eller förmedlingärsom av
information i samhället ska till derasattuppmuntras attse

tillgänglig.verksamhet görs

Staterna ska underlätta för kommunerna utvecklaatt
handlingsprogram, till exempel utarbeta handböcker,attgenom
checklistor och ordna utbildningar för de anställda.
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lagstiftning

jämlikhet förför delaktighet ochgrundrättsligskapaskaStaterna en
funktionsnedsättning.medmänniskor

rättigheter ochmedborgaresbehandlarLagstiftning som
skyldigheter förochrättigheterockså omfattaskaskyldigheter

Människor medfunktionsnedsättning.medmänniskor
mänskliga,sinafunktionsnedsättning ska kunna utöva

andrapolitiska rättigheteroch sättmedborgerliga samma som
lagarskaHandikapporganisationema närmedborgare. engageras

funktionsnedsättning förbereds ochmedmänniskorrörsom
utvärderas.

människornegativt på medinverkakanförhållandenAlla som. lagstiftning kan behövasundanröjasmåstefunktionsnedsättning -
våldshandlingar.ellerofredandeexempeltillundvikaför att

för densanktionerinnehålla reglerskaLagstiftningen somom
icke-diskriminering.principenkränker om

införlivas iskyldigheter kanrättigheter ochLagstiftning om. Speciella lagarspeciella lagar.ilagfástaslagstiftning ellerallmän
uteslutandelagarolika apåstifias sätt:kan somgenom

handikappfrågor ihandikappfrågor tasbehandlar attgenom
människorområden cspeciellalagstiftning attrör genomsom

vissska tolkai defunktionsnedsättning nämns textermed som
lagstiftning.

önskvärt.lagstifta kanolikakombination sätt attEn varaav
för genomförandeplanermedTillämpningsföreskriñer samtmera

också behövas.kan

skyddabesvärsordning förformellinrättakan attStaterna en. intressen.ftmktionsnedsättrting och derasmedmänniskor
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ekonomisk politik

Staterna har det ekonomiska för nationella handlingsprogramansvaret
och för delaktighetåtgärder och jämlikhet.

Staterna ska med handikappfrågor i det reguljärata budgetarbetet
på alla nivåer.

frivilligorganisationerStaterna, och andra intresserade skaorgan
utveckla effektiva metoder för stödja projektgemensamt ochatt

åtgärder betydelse.av

Staterna ska använda ekonomiskaöverväga åtgärder, tillatt
exempel lån, skattebefrielse, öronmärkta bidrag, eller särskilda

stimulerafonder för delaktighet och jämlikhet.att

många kan detI önskvärt särskildstater upprättaattvara en
handikappfond för stödja pilotprojekt och älvhj älpsprogramatt

gräsrotsnivå.på

l 7-l 70935
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samordning

samordningskommittéer ellernationellaföransvariga attStaterna är
samord-handikappfrågorsäkerställerinrättas,liknande attsomorgan

nas.
ochskasamordningskommitténnationella permanentDen vara

lagstiftning.ireglerad

offentligaochorganisationerprivatakombinationEn organav. områden.berördamellansamverkantroligen bäståstadkommer
från departement,kommakanRepresentantema

frivilligorganisationer.andraochhandikapporganisationer

iinflytandebetydandehaskaHandikapporganisationema ett
.

kommittén.

självständighet deochdenhaSamordningskommittén ska
. fattaförpliktelser ochuppfyllaförkrävs attsomresurser

regeringen.direkt tillbörbeslut. Dennödvändiga rapportera
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handikapporganisationer

ska erkänna handikapporganisationemasStaterna rätt att representera
funktionsnedsättning.människor med bör ocksåDe erkänna handikapp-

rådgivandeorganisationemas roll det gäller fatta beslut i handi-när att
kappfrågor.

ska ekonomiskt ochStaterna på andra och stödjasätt uppmuntra
handikapporganisationerbildandet de stärks. Staternasamt attav

organisationerserkänna dessa iska roll utformningen av
handikappolitiken.

ha fortlöpandeska kontakt medStaterna
.

handikapporganisationerna och säkerställa de kan delta iatt
utformningen den allmänna politiken.av

Handikapporganisationemas roll kan identifiera behovattvara.
planeringen,prioriteringar, ioch delta genomförandet och

utvärderingen servicestöd och med Deras roll kan ocksåav mera.
allmänhetens medvetenhetöka och förespråkaattvara

nödvändiga förändringar.

Handikapporganisationema stödjer och främjar
.

kunskapsutvecklingen på olika områden, det ömsesidiga stödet
och informationsutbyte.bland medlemmar

Handikapporganisationer kan rådgivande till exempelvara genom.
representation iständig styrelser för statligt finansierade organ,

i offentligadeltagande utredningar, expertis inom olika projekt.

Handikapporganisationema ska ha rådgivande roll nären man.
och fördjupar idéerutvecklar utbytet och information mellanav
organisationerna.ochstaten

Organisationerna ska ha ständig representation i
.

samordningskommittén.

handikapporganisationernaslokalaDe roll ska utvecklas och
.

stärkas så de kan påverka frågor på kommunal nivå.att
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personalutbildning

det finnas lämplig föralla ska utbildning all personalPå nivåer som
genomförandeplanering och och fordeltar i service män-av program

funktionsnedsättning.niskor med

myndigheter tillhandahåller service påAlla som
handikappområdet ska personalen lämplig utbildning.ge

full delaktighet och jämlikhet skaPrincipen allom genomsyra
handikappområdet,utbildning yrkesverksamma på liksom allav

iförmedling kunskap handikapp allmän utbildning.av om

utbildningarutveckla i samarbete medskaStaterna
funktionsnedsättninghandikapporganisationema. medPersoner

instruktörer rådgivare ilärare, ellerdeltabör som
personalutbildning.

nivå särskild vikt iUtbildningen personal på lokal4. ärav av
utvecklingsländerna.
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utvärderingochgranskningnationell

och utvärderingfortlöpande granskningföransvarigaStaterna är av
medtillförsäkra människorföroch tjänsternationella attprogram

delaktighet och jämlikhet.funktionsnedsättning

handikapprogramnationellautvärderaregelbundetskaStaterna
dem.kännedomspridasamt om

terminologi kriterier forochochutvecklaskaStaterna anta
tjänster.handikapprogram ochutvärdering av

itidigt stadiumutvecklaskriterier skaTerminologi och ett
handikapporganisationema.medi samarbeteochplaneringen

for utvecklainternationellt samarbeteideltaska ettStaterna att
pånationell utvärderingforsystemgemensamt

Samordningskommittéer skahandikappområdet. uppmuntras
arbete.i dettamedverka

redanska medolikautvärdering närformetod tasEn programav
ändamålsenlighet kansåplaneras, att programmensprogram

utvärderas.
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tekniskt och ekonomiskt samarbete

bådeStater, industri- och utvecklingsländer, har for till-ett attansvar
förbättra levnadsförhållandena för med funktions-sammans personer

nedsättning utvecklingsländerna.i

Åtgärder för åstadkomma delaktighet jämlikhetatt och ska
iarbetas utvecklingsprogrammen.

Sådana åtgärder måste ingå i alla former samarbete, såvälav.
tekniskt ekonomiskt, bilateralt multilateralt, offentligtsom som

privat. Staterna ska med handikappfrågor i diskussionertasom
med de samarbetar med.stater man

planering ochI utvärdering tekniskt och ekonomiskt samarbeteav.
särskiltska uppmärksamma konsekvenserna för människorman

funktionsnedsättning.med Dessa och deras organisationer ska
rådfrågas utvecklingsprojekt dem. skaDeom som avser vara
direkt engagerade i utvecklingen, tillämpningen och
utvärderingen sådana projekt.av

Prioriterade områden i tekniskt och ekonomiskt samarbete ska
.

utveckling mänskliga utveckling ochsamtvara av resurser
spridning lämplig teknik och expertkunnande med anknytningav

handikappfrågor.till

Staterna stödja bildandet och stärkandetuppmuntras att av.
handikapporganisationer.

Kunskaperna handikappfrågor ska förbättras hos den personalom.
arbetar med tekniska och ekonomiska Samarbetsprogram.som
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samarbeteinternationellt

gäller åtgär-detsamarbete närinternationelltiaktivtdeltaskaStaterna
delaktighetfunktionsnedsättningmedmänniskortillforsälcraforder att

jämlikhet.och
FN.inomhandikappolitikenutformningenideltaska avStaterna

ihandikappaspektermedskalämpligt tastaternasåNär är
informationsutbyte,standarder,förhandlingar om

etc.utvecklingsprogram
ochkunskaperutbytestödjaoch avska uppmuntraStaterna

. ñivilligorganisationer,mellan:erfarenheter
förrepresentanterforskare,enskildaochforskningsinstitutioner

handikappområdet,inomyrkesgrupperförochlokala program
samordningskommittéer.handikapporganisationer samt

allaliksomfackorgandessochFNattbör garanteraStaterna
ochglobalinterparlamentariskaoch organmellanstatliga

förorganisationerregionalaochglobalainkluderarnivå,regional
verksamhet.i sinfunktionsnedsättningmedmänniskor
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