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INLEDNING 

BAKGRUND 

 

Som blivande svensklärare har vi s.a.s. inte undgått att komma i kontakt med läs- och 

skrivsvårigheter under utbildningen. Som arbetande svensklärare kommer vi att stöta på 

problem i undervisningen när vi har elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen. Vi säger 

’problem’ därför att det i en sådan situation innebär att vi måste tänka annorlunda när vi 

lägger upp vår undervisning; vi måste individualisera i högre grad. 

 

Vi har under utbildningens gång kommit att intressera oss för läs- och skrivsvårigheter, och 

var tidigt inne på att skriva examensarbetet inom detta ämnesområde. När tiden för uppsatsen 

började närma sig, diskuterade vi lite runt uppgiften vi hade framför oss, och kom på att vi 

ville skriva tillsammans. Ursprungligen ville vi skriva om läsinlärning och läs- och 

skrivsvårigheter, samt se om det fanns något samband däremellan. I det arbetet ville vi bl.a. 

göra empiriska studier på området, men valde till sist att göra en litteraturstudie om läsning, 

läsinlärning, vilka problem som kan uppstå på vägen samt hur man kan arbeta med 

läsinlärning. Vi ville för egen del få en bättre förståelse för vad det innebär att läsa samt hur 

det går till när ett barn lär sig läsa. Detta för att också förstå hur problem kan uppstå och 

varför; varför lär sig de flesta läsa utan problem, medan en del inte gör det? Vad beror det 

på? Vi ville också veta hur man som lärare kan lägga upp sin undervisning, främst med tanke 

på elever med läs- och skrivsvårigheter, men också i den vanliga undervisningen. 

 

Under vårt arbete kommer vi att studera olika böcker som har skrivits om läsning, läs- och 

skrivsvårigheter och undervisningsmetoder, men alltså inte göra några empiriska studier. 

Däremot kommer vi att ha med några exempel från föreläsningar och levande livet; en 

förhoppning är att dessa gör att arbetet blir mer levande. 
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PRESENTATION AV ARBETET 

 
Någonting som nästan alltid nämns, när man pratar om läsning och skrivning, är att man får 

det ganska svårt i dagens samhälle om man inte behärskar dessa färdigheter. Det kanske låter 

som att vi bara upprepar det andra säger när vi håller med om detta, men det är en viktig 

aspekt av det hela. Det är svårt att klara sig i vårt informationssamhälle om man inte kan läsa 

och skriva. Men hur ska man då lära sig att läsa om man har svårigheter? Under LOF-

kursen* nämnde Inga-Lill Vernersson någonting viktigt; hon sa att de barn som förstår att det 

är viktigt att kunna läsa och skriva lär sig att läsa snabbare, än dem som inte har nått den 

insikten. Hon gav ett exempel med två pojkar, som för övrigt var bröder, som båda hade läs- 

och skrivsvårigheter. Någon hade frågat dem vad de ville bli när de blev stora. De hade gett 

två olika svar. Den yngre brodern hade förstått att det var viktigt att kunna läsa för att kunna 

jobba med det han ville, medan den äldre inte trodde att han skulle behöva kunna läsa i sitt 

yrke. Det var också den yngre brodern som lärde sig att läsa först; han insåg ju att han 

behövde kunna det. Det är viktigt att förankra ett intresse hos eleven för att denne ska kunna 

lära sig läsa. I ovan nämnda exempel har nyttan av att läsa förankrats hos den yngre pojken, 

men alla inser som sagt inte detta. För dessa elever är det viktigt att få stimulans, oavsett om 

de har läs- och skrivsvårigheter eller inte. 

 
Vad som bidrog till att bota min dåliga högläsning var att jag blev intresserad av poesi. Jag läste 
dikter högt och fann en teknik att eliminera mitt handikapp. Versens korta rader var precis vad 
mina ögon kunde överblicka. 

(Skolöverstyrelsen 1974, s.6) 
 
Den som säger detta har haft svårt att läsa. Genom att upptäcka ett intresse har han lärt sig 

läsa bättre. Alla elever behöver stimuleras av ett intresse vid läsinlärning, men somliga 

kanske mer än andra. Vi återkommer till detta senare i uppsatsen. 

 

Vicky von der Lancken intervjuades i adam&eva, Expressens söndagsbilaga, under rubriken 

Veckans mentor. Hon ger i artikeln några visdomsord i form av en åttapunktig lista, i 

någonting tidningen kallar Kylskåpsklippet. Tre av dessa punkter stämmer bra in på några av 

tankarna runt den här uppsatsen: 

 

                                                 
* För förklaring av ord försedda med asterisk, se Bilaga 1 
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ü Det viktigaste är inte att du lyckas, det viktigaste är att du vågar. 
ü Ta dig tid att lyssna, det är därför du har fått två öron och en mun. 
ü Ingenting är omöjligt, du kan mer än du tror! 

(Expressens söndagsbilaga adam&eva, 25/6-01) 
 
Att jobba med elever som har läs- och skrivsvårigheter skulle kunna beskrivas som en 

balansgång mellan de här tre punkterna. Som lärare är det viktigt att man uppmuntrar sina 

elever när det känns jobbigt (tredje punkten). Lyhördhet är också en viktig läraregenskap; 

säger eleven någonting mer än det munnen säger (andra punkten)? Den första av de tre 

citerade punkterna är lite svårare; å ena sidan uppmuntrar man sina elever, men å andra sidan 

värderar man dem också. En svag elev blir uppmuntrad att kämpa, men blir i 

betygssättningen värderad utifrån sina svagheter, och känner sig därmed också troligtvis 

nedvärderad. En känd TV-reklam från Trav, annonserar i rutan att: 

 
Det viktigaste är inte att delta – utan att vinna 

 
Skolans krav på den enskilde eleven kan ur dennes perspektiv tyckas likvärdiga med 

reklamens budskap. 

 

Vad har inspirerat oss i vårt arbete? 

Under andra året på utbildningen läste vi en kurs, Text i skolan, som bl.a. berörde läs- och 

skrivsvårigheter. Redan då föddes tanken på ämnesvalet till uppsatsen. De böcker vi 

studerade i kursen var bl.a. Språk och läsning av Ingvar Lundberg och Dyslexi av Ester 

Stadler. Sistnämnda bok är också den som kan ses som ursprunget till den här uppsatsen, 

eftersom det var den som väckte intresset. 

 

När vi började läsa litteratur till uppsatsen, valde vi En kamp om kunskap (1995), skriven av 

Seija och Maria Wellros. Boken, som till sin karaktär är skönlitterär, har gett oss många nya 

idéer, som vi s.a.s. spunnit vidare på. Vi kände båda att vi fick en ökad förståelse för hur man 

kan känna sig, både i skolan och på fritiden, om man har läs- och skrivsvårigheter. 

 



 8

SYFTE 

 
Vårt mål med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för vad läs- och 

skrivsvårigheter beror på, samt hur de yttrar sig. För att nå dit tycker vi att vi bör börja med 

att sätta oss in i vad läsning innebär. Begreppet läsning behöver en djupare presentation för 

att vi ska kunna få, och också ge våra läsare, förståelse för vad som kan gå fel i samband med 

läsning och läsinlärning. Vår erfarenhet hittills är att böcker som behandlar dyslexi ofta 

avhandlar det vi valt att kalla för läs- och skrivsvårigheter i korta ordalag, men att det är svårt 

att finna litteratur som enbart berör det vi intresserat oss för. 

 

Vi vill hjälpa andra lärarstudenter att lätt studera det här ämnet, och hoppas genom det här 

arbetet kunna ge en bra möjlighet att hitta böcker som behandlar ämnet på ett intressant och 

lärorikt sätt. Därför kommer vi i slutet av uppsatsen att ge tips på böcker som man kan läsa 

om man vill veta mer. Vår önskan är också att kunna ge de grundläggande kunskaper om 

läsning, läs- och skrivsvårigheter, samt arbetssätt, som behövs när man sedan jobbar som 

lärare. Eftersom vi inte gör några empiriska studier så vill vi att den här uppsatsen lätt ska 

kunna kombineras med dylika undersökningar som har gjorts i det här ämnet. 

 

Vi vill skriva på ett sådant sätt att vår uppsats även kan användas av lärare som är verksamma 

ute i skolan. Eftersom man i dag inriktar sig på olika ämnen i lärarstudierna, så är det bra om 

det finns en sammanfattning om läs- och skrivsvårigheter för de lärare som inte har 

svenskämnet i sin utbildning. Därför tror vi att det kan vara bra om det finns ett arbete om hur 

man kan upptäcka de här problemen, och om hur man kan fortsätta att jobba med det. En 

inställning som vi stött på hos andra lärarstudenter, är att det är vi som är ’experterna’, 

eftersom vi har svenska som huvudämne. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

De frågor som vi baserar vårt arbete på, och som vi kommer att undersöka är: 

1. Vad är läsning? Vad innebär det att lära sig läsa? 

2. Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

3. Vad beror läs- och skrivsvårigheter på? 

4. Hur kan man som lärare arbeta med en elev som har läs- och skrivsvårigheter? 

 

METOD 

 

Vi har i viss mån följt Sven G Hartmans Handledning under arbetets gång. Arbetet vilar till 

stor del också på En kamp om kunskap, skriven av Seija och Maria Wellros. Vi har valt att 

använda dubbla citationstecken när vi citerar en bok eller en person, och enkla 

citationstecken där det i normala fall förekommer dubbla citationstecken; detta för att skilja 

citat och uttalanden från ord som i normala fall sätts inom citationstecken. Vi har valt att 

kalla den här uppsatsen för presentation, eftersom vi gör arbetet i form av presentationer av 

ett antal böcker. 

 

Vi har valt att vara två då vi tycker att det är en bra möjlighet för oss att både bredda 

ämnesområdet och fördjupa oss. Dessutom anser vi att diskussionen är viktig i arbetet. Vi 

anser också att det är lättare att utvecklas under arbetets gång, samt att få nya infallsvinklar. 

Under arbetet kan vi i vissa fall göra en jämförelse med hur det är att läsa franska, då språket 

ligger nära till hands för oss båda. Vi har valt att skriva ett arbete om läs- och 

skrivsvårigheter, men vi kommer i huvudsak att beröra läsning och lässvårigheter, eftersom 

vi vill undersöka problematik relaterad till dessa områden. Arbetet har utformats så, att 

Helena koncentrerat sig på läsning och ordblindhet, och Karin på arbetssätt. Vi har bollat 

tankar och idéer sinsemellan, och hjälpts åt med formuleringar. Vi har gemensamt arbetat 

med avsnittet om orsaker till ordblindhet. Vi har gjort havla arbetet var, men eftersom vi är 

två olika individer har vi också två olika sätt att skriva på. 

 

Innan vi börjar själva litteraturpresentationen redogör vi för vad Lpo94 säger om skolans 

undervisning. I slutet av presentaionen kommer vi att återknyta till Lpo för att dra eventuella 
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slutsatser. Vi har valt att börja vår presentation med att jämföra tal och skrift, för att sedan gå 

över på vad det innebär att kunna läsa. Vidare går vi in på vad lärande är, olika lässtadier 

samt hur det går till när ett barn lär sig läsa, för att sedan gå över på att beskriva vad 

ordblindhet är, samt vad det beror på. I den delen av studien kommer vi att redogöra för olika 

rön, och delvis för olika forskningsskolor. Fortsättningsvis tar vi inte så stor hänsyn till de 

olika skolorna och deras teorier, utan tar upp det vi finner relevant och intressant för den här 

presentationens del. För vissa delar är en historisk tillbakablick nödvändig. Även om det som 

konstaterats inom den psykologisk-pedagogiska forskningen är värt att notera, ska man vara 

medveten om att de rön som gjorts innan 1930 har gjorts i laboratorieliknande miljöer. Enligt 

Eve Malmquist (1971) är det först efter detta årtal som studierna utförts i klassrum. I kapitlet 

som handlar om vad ordblindhet beror på finns två underrubriker, Forskning och Myter, detta 

för att visa vad som anses som fakta, och vad som visat sig inte hålla. Det är svårt att dela in 

ämnet under två rubriker, då det ibland finns argument åt båda hållen, men vi har ändå valt att 

göra så för att göra det hela mer överskådligt. Avslutningsvis ger vi vår egen definition av 

läs- och skrivsvårigheter, då den skiljer sig från den traditionella. Vi anser oss inte kunna 

göra en definition innan vi har alla fakta som vi presenterar klara för oss. Vi kommer även att 

återkomma till eventuell litteratur som behandlar ämnet. Slutligen ger vi exempel på 

arbetssätt som man kan använda sig av i arbetet med läsinlärning i stort. Vi har valt just dessa 

metoder för att vi anser att de är bra både för barn med problem och vid inlärning i övrigt. 

 

Arbetet kommer att varieras med citat, bokpresentationer samt egna tankar och reflektioner. 

Det kommer att följa en för oss logisk struktur. Under arbetets gång kommer vi också att 

använda oss av vissa termer; detta gör vi inte för att på något vis stämpla en viss grupp, utan 

för att kunna resonera obehindrat kring frågor vi tar upp. För att få möjlighet till detta anser 

vi oss då behöva använda vissa ord och uttryck som kan anses stötande, men vi lägger alltså 

inte in någon värdering i dessa. När vi tar upp olika ämnen i uppsatsen, utgår vi från en 

läsinlärningssituation, även om det vi berör som sådant kanske inte har en klar anknytning till 

läsinlärning. 
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Vad menar vi när vi använder vissa ord? 

När vi funderade över termer och begrepp som vi ville använda, pratade vi om dyslexi och 

läs- och skrivsvårigheter som två separata begrepp. Vi ville använda läs- och skrivsvårigheter 

för att uttrycka vår egen åsikt, men var inte rikigt nöjda med termen dyslexi. När vi sedan 

läste En kamp om kunskap, hittade vi ordet vi sökte. Maria Wellros fick diagnosen dyslexi, 

men när boken skulle skrivas, föredrog hon att hennes mamma använde ordet ordblind istället 

för dyslektiker. Vi föll för Marias förklaring till ordvalet: 

 
Det är ju det jag märker att jag är, lite blind för orden. […] 

(Wellros 1995, s.44) 
 
Därför kommer vi i fortsättningen att använda oss av uttrycken ordblind och ordblindhet; 

dyslexi använder vi hädanefter nästan uteslutande i samband med citat. Vi gör detta trots att 

vi är medvetna om att ordvalet kan ses som gammaldags och vara känsloladdat. När vi 

använder oss av termen läs- och skrivsvårigheter avser vi läs- och skrivsvårigheter som inte 

är diagnostiserade.  

 

Eftersom vi är två som skriver, kommer vi i fortsättningen mestadels att skriva vi när vi talar 

om våra egna åsikter och erfarenheter, och man där det i vanliga fall står vi i en text, förutom 

i samband med citat eller generaliseringar. Vi gör så för att undvika hopblandning av 

begreppen. 
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VAD SÄGER LPO-94? 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
 Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas (1 kap. 2 §). 
 Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla. 

(Utbildningsdepartementet 1998, s.6) 
 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

(Utbildningsdepartementet 1998, s.7) 
 
Betygskriterier för år 9 i svenska 
 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall 
− aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 

redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 
− kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande 
samt kunna reflektera över det, 

− kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

− kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater, 
− kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt att tillämpa 

skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator, 
− ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras 

språkbruk. 
(Skolverket 2000, s.100) 
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LÄSNING OCH LÄSINLÄRNING 

TAL OCH SKRIFT – LIKA ELLER OLIKA? 

 

Den som någon gång sett en transkriberad* text vet förmodligen att det talade språket inte 

riktigt är likt det skrivna språket. Att det talade språkets grammatik inte är fullständig är 

någonting som märks i en transkriberad text. 

 
Redan i mycket tidig ålder börjar vi att tala om det som har hänt, händer, ska hända och om det 
som har funnits, finns, kan tänkas finnas runt omkring oss. Vi börjar också att läsa och skriva om 
det. 

(Liberg 1993, s.31) 
 
Talspråksinlärning sker i samröre med andra, genom att den lärande uttrycker sig och tar till 

sig andras sätt att uttrycka sig (Liberg 1993). Det man inte alltid tänker på, är att skriftspråket 

faktiskt är vad Ester Stadler kallar för ”en artificiellt skapad konstruktion” (Stadler 1998, 

s.14), med andra ord är skriftspråket i sig inte naturligt. Skriften har skapats av människan av 

kulturella skäl och den utvecklas inte lika spontant som talet (Stadler 1998). Så här skriver 

Birgitta Kullberg om läsning och våra bokstävers ursprung: 

 
Vi människor har i alla tider skrivit till varandra och läst för varandra. De första skrivsymbolerna 
var bilder och den första läsningen […] bestod i att tyda och tolka dessa bildtecken. […] Det hela 
[skriftspråket] började med bilder och dessa var av två skilda slag. […] dels hade vi 
föremålsbilder, dvs bilder som refererade till föremål. Det var dessa senare som så småningom 
utvecklades till bokstavssymboler. 

(Kullberg 1992, s.31) 
 
Att läsa och skriva är alltså ingenting nytt. Kullberg informerar också läsaren om varifrån 

våra bokstäver kommer (Kullberg 1992). Genom skriften talar människor från andra tider, 

propaganda sprids, etc. Enligt Torleiv Høien och Ingvar Lundberg kommer skriftspråket in 

väldigt sent i den mänskliga historien. Vidare menar de att det för ett barn räcker med att 

vistas i en talande miljö, för att det ska lära sig tala, medan det för att lära sig skriva behöver 

”vägledning” (Høien/Lundberg 1992, s.119). 

 

Förhållandet mellan det skrivna och det talade språket kan beskrivas så här: 

 
Skriven text är inte bara tal som skrivits ner och den innebär inte heller enbart ett utbyte av 
akustiska symboler mot visuella. 

(Wood 1999, s.216) 
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Det talade språket kan representeras av skriften, som dock har andra språkliga egenskaper än 
talet. I motsats till talet som snabbt försvinner i tiden har skriften en bestående karaktär. Den kan 
sparas och läsas om igen. Läsaren kan läsa det skrivna i sin egen takt, medan lyssnaren i en 
talsituation måste anpassa sig efter talarens takt och rytm om han vill fånga in vad som sägs. 
 Det skrivna språket är visuellt, ett språk för ögat med en egen synlig språklig struktur i 
förhållande till det talade språket, som är ett språk för örat. 

(Stadler 1998, s.9) 
 
Det talade och det skrivna språket kan alltså ha likheter, däremot finns det enligt Stadler en 

skillnad vad gäller de olika mediernas egenskaper. Karin Taube håller med om att skriften är 

ett språk för ögat, och talet ett för örat. Hon talar om att både tal och skrift är två språkliga 

medier, men att de ändå skiljer sig åt (Taube 1997). Talet har vanligtvis en hastighet på 10 till 

20 fonem per sekund (Høien/Lundberg 1992), förmedlas här och nu, och orden dör bort när 

de väl är uttalade (Stadler 1998; Lundberg 1984). Skriften, däremot, består. Läsning är 

egentligen inte biologiskt naturligt (Lundberg 1984), och på samma sätt är läsning inte ”en 

naturligt utvecklad färdighet” (Høien/Lundberg 1992, s.57-58). 

 

Ett ord kan uttalas olika beroende på hur tydligt talaren artikulerar, medan det skrivna ordet 

följer givna mallar och inte kan se ut hur som helst; naturligtvis stavas alltså alltid 

naturligtvis, men uttalas inte alltid likadant (Høien/Lundberg 1990). Ett uttalande kan vara 

ganska ordfattigt, men det får liv av exempelvis talarens betoning, medan skriften ofta ställer 

andra krav på den som vill framföra någonting (Stadler 1998). I en text har man t.ex. inte 

direktkontakt med den man talar med, man kan inte gestikulera, använda olika intonation 

eller uttrycka känslor (Høien/Lundberg 1990). I skriften kan man bl.a. använda sig av 

skiljetecken för att få fram liknande effekter som exempelvis intonation har hos talaren. Den 

grammatik det talade språket har är inte alltid fullständig (Stadler 1998). Tal är alltså inte lika 

med skrift, men skriften ”är relaterad till talet” (Lundberg 1984). Høien/Lundberg menar att: 

 
Fonem bör betraktas som ”gester” i talorganet 

(Høien/Lundberg 1992, s.120) 
 
Caroline Liberg tar upp olika aspekter på talat och skrivet språk. I vanliga fall anses tal stå för 

ofullständiga satser, medan skrift anses stå för fullständiga satser. Men de flesta lässituationer 

som man dagligen befinner sig i, innefattar ett implicit* språk som t.ex. skyltar och korta 

meddelanden ger. Om någon ger en vägbeskrivning, måste personen i fråga använda ett 

explicit* språk för att den frågande ska förstå. Skriftspråket å sin sida behöver inte alltid följa 

en given mall, utan kan variera beroende på om det är ett barn eller en vuxen som skriver det, 

samt i vilket sammanhang det skrivs (Liberg 1993). 
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Enligt traditionellt synsätt är skriftspråkliga texter standardiserade och följer den grammatik som 
gäller för språket ifråga, medan talspråket är dialektalt och varierat. 

(Liberg 1993, s.118) 
 
Med andra ord: en text ser till det yttre alltid likadan ut, medan det någon säger låter olika 

beroende på vart personen ifråga kommer ifrån. Motsatsen till att talspråk är varierat ger 

Liberg läsaren i exemplet att det för inte så länge sedan krävdes av reportrar vid radio och TV 

att dessa talade ”riksdialekt”. Vad gäller brevskrivning, så är den dialogisk, trots sin skriftligt 

monologiska karaktär, eftersom det hela tiden finns involverat en grad av förväntan på svar 

(Liberg 1993). Liberg ger ytterligare exempel på likheter mellan de två medierna, men dessa 

tas inte upp här. Även Lundberg berör likheter mellan tal och skrift (Lundberg 1984). 

 

 

 

Klart är att det finns likheter mellan tal och skrift, precis som Liberg skriver, men det är svårt 

att exakt säga var likheterna börjar och slutar. Stadler menar, i motsats till Liberg, att det 

finns skillnader mellan tal och skrift. Bl.a. skriver Stadler att det faktum att barn lär in 

talspråk utan problem ”tyder på att den mänskliga hjärnan är predisponerad för 

språkinlärning” (Stadler 1998, s.11), medan det råder andra förutsättningar för 

skriftspråksinlärning (Stadler 1998). Tanken på att det kan finnas likheter mellan medierna 

gör att vi valt att inte använda oss av ordet ’skillnader’ i det här avsnittet, annat än i samband 

med att författare citeras. Enligt Liberg ”liknar och förstärker” tal- och skriftspråksinlärning 

varandra (Liberg 1993, s.124). En orsak till att man ser olika till tal och skrift kan vara att 

sättet att kommunicera skiljer sig åt i de olika medierna (Hene/Wahlén 1990). Liberg menar 

att tal- och skriftspråksinlärning handlar om inlärning av ett och samma språk, och pekar på 

att om man ser till likheter eller skillnader inte har att göra med någonting annat än vilket 

perspektiv man har (Liberg 1993). 

 

I grund och botten är vi nog alla medvetna om de likheter och olikheter presenterade här 

ovan, men vi kanske inte är vana att sätta ord på det Liberg satt ord på. I skolan kanske vi har 

en tendens att göra denna åtskillnad, både på gott och ont. Utifrån ovan redogjorda perspektiv 

på läsning och skrivning, kan vi i alla fall dra slutsatsen att läsning och skrivning i mångt och 

mycket liknar varandra. Liberg ger läsaren många exempel på situationer där det talade 

språket frångår sin s.k. normala karaktär och får en skriftlig sådan, och vice versa. Hennes 

resonemang kan tyckas bygga på undantag, men är trots det, eller kanske just därför, 
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tänkvärt. Det går inte att ”utifrån ett lingvistiskt perspektiv” skilja tal och skrift åt enligt 

henne (Liberg 1993, s.123). Stadler å sin sida visar på de olika mediernas fysiska karaktär, 

om man nu kan kalla det som är skrivet för fysiskt. Såväl Stadlers som Libergs tankar är 

värda uppmärksamhet; att den ena tycker si och den andra så, behöver inte betyda att den ena 

har rätt och den andra fel. De har olika bakgrund och erfarenhet; Liberg är lingvist, medan 

Stadler bl.a. har erfarenhet som lärare. 

 

ATT LÄSA 

 

Det kan vara svårt att förstå vad som verkligen sker hos en nybörjare i läsning. Den 

jämförelse vi tycker ligger närmast till hands är inlärningen av ett tredje språk i grundskolan. 

Båda har vi genom utbildningen fått prova på hur det är att läsa på olika språk. Att läsa en 

svensk roman är inga större problem, förstår vi inte ett ord kanske vi slår upp det. Att läsa en 

fransk roman är lite svårare, förstår vi inte ett ord måste vi med största sannolikhet slå upp 

det för att få ett sammanhang i texten. Ofta fungerar avkodningen, men ibland stakar vi oss 

inför nya, okända ord. Kanske förstår inte barnet varför det inte förstår, precis som man när 

man lär in främmande språk inte alltid förstår ett ord, eller varför ordet stavas på ett visst sätt. 

 

Vårt alfabete tillhör det latinska skriftsystemet. Tecknena är uppfunna av människan, och det 

är också hon som gett dem deras egenskaper. Men vad händer då när man läser? Det är väl 

egentligen bara att titta på krumelurerna man har framför sig, och så bara kommer orden efter 

lite träning. Eller? 

 
Att det i det moderna samhället är nödvändigt att kunna läsa och skriva är forskare av olika 
kategorier i stort sett ense om. Läs- och skrivförmåga sammankopplas omväxlande med 
möjligheter att tjäna sitt levebröd, med personlig tillfredsställelse i form av vidgade horisonter, 
med upplysning och glädje […] 

(Fahlén 1994, s.18) 
 
Förr i tiden lärde man sig läsa för att kunna läsa Bibeln. Varje by var skyldig att se till att 

invånarna kunde läsa, och den litteratur man hade att tillgå var just Bibeln. Läskunnigheten 

kontrollerades genom husförhör. Att kunna läsa var dock i stor utsträckning ett tvång, kanske 

just på grund av att husförhören kändes som en börda. 1842 infördes folkskolan för att göra 

svenska folket läskunnigt. Kullberg skriver att det inte sågs som en rättighet att gå i skolan. 

Det som istället styrde införandet, var att gemene man lättare skulle kunna ”följa lagar och 

förordningar” (Kullberg 1992, s.52). Idag är det naturligt för människor i västvärlden att 
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omges av text, samt att läsa sig till det mesta (Malmquist 1969). Man omges ständigt av 

skrivna budskap, idag även på industrigolvet; det räcker inte längre att enbart kunna sin 

uppgift (Ordrike 1997). 

 

Men att kunna läsa är inte en självklarhet, det är inte heller självklart att det är lätt att läsa. 

Svenska språket tillhör det skriftsystem som ”återger meningslösa segment” (Lundberg 1984, 

s.25). Det betyder att enskilda tecken, d.v.s. bokstäverna, i sig inte har någon betydelse (med 

några få undantag). 

 
Man skulle kunna definiera läsning som förmågan ”att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet 
budskap”. Underförstått ingår då två processer, dels avkodning eller om man så vill översättning 
från skrivet till talat språk, dels förståelse av budskapet. Dessa bägge ingående processer är bägge 
lika oumbärliga. Fattas en av dem kommer ingen läsning till stånd. Att både avkodning och 
förståelse är absolut nödvändiga för läsning kan uttryckas på följande sätt: 
 

Läsning = avkodning x läsförståelse 
(Taube 1997, s.56) 

 
Høien/Lundberg använder även de samma uppställning som Taube för att beskriva vad 

läsning är (Høien/Lundberg 1990). Att läsa innebär alltså att avkoda, och att förstå det man 

läser. Här nedan följer ett försök att göra en indelning av begreppen. Det är svårt att dela upp 

begreppen under varsin rubrik, vilket gör att indelningen blir godtycklig. 

 

Avkodning… 

När vi avläser meningen så kan vi utan större svårigheter uttala det som står där, men frågan 

är om vi lägger det på minnet; kanske en del ord därför att de låter så otroligt konstiga. 

 

Taubes resonemang klingar ändå lite abstrakt; vad menar hon egentligen? Avkodning*, vad 

är det? När hon vidare ger läsaren en nonsensmening, blir ovanstående resonemang lite 

klarare: 

 
Trov strampös grymlarft kvaltarålst 

(Taube 1997, s.57) 
 
Meningen är, precis som Taube påpekar, fullt läsbar men obegriplig. Vidare skriver hon: 

”Avkodningsförmåga måste till om man skall kunna tala om läsning.” (Taube, s. 57) För att 

förstå ett ord måste man alltså först kunna avkoda det, man måste med andra ord kunna tyda 

det. 
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I avkodningen av enstaka ord används i huvudsak två avkodningsstrategier, en ortografisk 

och en fonologisk strategi*. Det är dessa som är avgörande för resultatet. Den första 

strategin gör att läsaren kan avkoda orden direkt, genom att gå direkt från form till betydelse 

och uttal. Den andra strategin gör att läsaren ser till delarna av orden, vilka sedan ”omkodas 

[…] fonologiskt”, läggs ihop till en helhet och sedan kan avkodning ske (Høien/Lundberg 

1992, s.56). 

 

… och förståelse… 

Vi har precis ljudat ihop en nonsensmening utan att få ut någonting av det i gengäld; vi har 

alltså inte förståelse* för dess innebörd. Även om vi har läst meningen, har vi alltså inte läst 

den i ordets egentliga bemärkelse, eftersom vi inte förstått vad vi läst. 

 
Den syntaktiska kompetensen är den kritiska punkten för att framgångsrikt kunna tolka en text. 

(Høien/Lundberg 1992, s.131) 
 
Med syntaktisk kompetens menas att förstå hur en mening är konstruerad. Med andra ord: om 

man inte förstår det vi läser, så läser man egentligen inte. Det går alltså att läsa, d.v.s. avkoda, 

utan att förstå, och det går faktiskt att förstå utan att kunna avkoda. Troligtvis blir det då som 

hos barn, som ’läser’ sin favoritsaga vid läggdags. Barnet förstår sagans innebörd, men kan 

inte själv läsa orden. Kanske har någon av föräldrarna läst sagan många gånger innan, därav 

förståelsen, och barnet har efterhand memorerat innehållet och ’läser’ nu sagan med ledtråd 

av till exempel bilder. Barnet förstår sagans innehåll, men kan i själva verket inte läsa vad 

som egentligen står skrivet. I ett annat sammanhang kan samma ord passera barnet obemärkt, 

eftersom textens kontext, det vill säga bokens layout, är en annan. Eller annorlunda uttryckt: 

 
Små barn som är vana vid att få höra sagor läsas ur böcker kan öppna en bok och låtsas läsa ur 
den. Det händer att de håller boken upp och ner, och det kan vara fel bok så att barnet ”läser” en 
saga som inte står i den boken. Om det finns bilder i boken är det lättare. Barnet ”läser” ur minnet 
med samma intonation som de vuxna tidigare använt. Kanske pekar barnet med fingret i boken 
och vänder blad, helt inne i den läsandes roll. 

(Stadler 1998, s.38) 
 

… går hand i hand. 

Ett exempel på att avkodning och förståelse går hand i hand ger Høien/Lundberg när de 

beskriver högläsning för barn. Plötsligt kan den läsande upptäcka att han/hon inte följt med i 

det som hänt. Här har avkodningen fungerat, men förståelsen har gått förlorad då läsaren inte 
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varit koncentrerad (Høien/Lundberg 1990). Stadler betonar vikten av avkodning (Stadler 

1998); för att förstå måste man alltså kunna avkoda. Avkodningen får dock inte vara för 

långsam (Stadler 1998; Høien/Lundberg 1990), eftersom förståelsen då blir lidande 

(Høien/Lundberg 1990). Fel avkodning ger alltså fel förståelse. Även om Stadler betonar 

avkodningen, förringar hon dock inte förståelsens roll i läsningen. I själva verket menar hon 

att läsning i praktiken inte går att dela på, men att man i teorin skiljer på två fenomen (Stadler 

1998). Høien/Lundberg redogör för existerande åsikter angående avkodning och förståelse. 

Enligt dem finns det två läger, där anhängarna av det ena förespråkar avkodning framför 

förståelse, medan anhängarna av det andra förespråkar förståelse framför avkodning. Båda 

lägren menar alltså att deras perspektiv är det viktigaste för att läsning ska kunna ske. 

Författarna själva ”menar att det rör sig mer om en avvägning och erkänner att detta är ett 

dilemma.” (Høien/Lundberg 1990) För den vane läsaren äger den läsande handlingen rum på 

två plan; man läser både kreativt och kritiskt. 

 
Förenklat kan vi säga att den kreativa läsningen frågar: ”Vad kan jag använda det här stoffet till?”, 
medan den kritiska läsningen frågar: ”Vad ska jag anse om det här stoffet?” Det råder stor enighet 
om att båda lässätten är både viktiga och svåra att få stimulerade i skolan. 

(Høien/Lundberg 1990, s.58) 
 
Författarna berör här den situation som elevens lärare har; de ska gemensamt se till att eleven 

lär sig att läsa och utvecklas i sin läsning, från första klass och genom hela skolan. 

Høien/Lundberg talar, liksom Taube, om att avkodning och förståelse hänger nära samman; 

de skiljer på avkodning och förståelse därför att: ”det blir lättare att beskriva ett komplicerat 

fenomen på det sättet.” (Høien/Lundberg 1990, s.21) 
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OM LÄRANDE 

I den här uppsatsen berör vi bl.a. lärarens perspektiv och roll vid läsinlärning, vilket innebär 

att tankarna utifrån Michael Uljens resonemang leds till lärarens roll som 

kunskapsförmedlare. Vi har som lärare en viktig roll eftersom det är vi som har den kunskap 

som också barnen ska få under åren i skolan. 

 

Høien/Lundberg återberättar en skämtteckning (Høien/Lundberg 1990), troligen Snobben, 

där hundens ägare säger att han lärt sin hund vissla. Hunden visslar inte på kommando, trots 

att husse lärt den det. Det finns en slående sanning i det citerade, för hur ofta säger inte 

läraren: ”Jamen, det här ska ni ju kunna, det gick vi ju igenom förra året”. Om nu inte våra 

elever har lärt sig det vi lärt ut, innebär det att lärarens roll ibland innebär ett dilemma; ”vad 

har mina elever egentligen lärt sig?”. Kan vi verkligen vara säkra på att våra elever lärt sig 

det vi lärt dem? 

 

Michael Uljens behandlar i School didactics and learning begreppen lära in (learn) och lära 

ut (teach). Han redogör för ursprungsbetydelsen av teaching, som kommer från det gamla 

engelska ordet taecan. Begreppet teach är besläktat med ordet token (tecken, symbol), vilket 

innebär att traditionen ”teaching as taecan” verkar handla om att den som lär ut kan handskas 

med symboler. Vidare står det att läsa att vi som lärare inte kan vara säkra på att våra elever 

lärt sig det vi lärt ut. Samtidigt som våra elever kanske inte lärt in det vi lärt ut, kan de ha lärt 

sig någonting annat, oavsiktligt, av vår undervisning.  

 
First of all we may notice that every student hopefully is a learner, but not all learners are students. 
[…] Many would probably claim that learning and studying are synonymous, but to me it seems 
that learning is something that hopefully happens when one consciously tries to learn, i.e. when 
one is studying. Studying is thus always conscious and intentional while learning is not necessarily 
conscious. Learning therefore covers unintentional acquisition of competence; I may learn 
something while simply walking down a street, i.e. without trying to learn. In other words, there is 
a dimension of passivity in the term learning that cannot be found in connection with studying. 
Studying is thus an intentional activity aimed at bringing about learning. 

(Uljens 1997, s.36-37) 
 
Det ovan citerade beskriver relationen mellan att studera och att lära. Även David Wood 

berör detta (Wood 1999). 

 

Det är inte bara förhållandet mellan läraren och eleven i klassrummet som spelar in i en 

inlärningssituation. Det har också konstaterats att koncentrationen hos eleven avgör hur 
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mycket denne lär sig. Barnets koncentration ”är en god mätare på intresse och framtida 

förmåga” (Wood 1999, s.152). Det har också visat sig att lärarens förutsägelser gjorda utifrån 

den koncentration de iakttagit stämmer in. Det finns också studier som visat att ”lärarens 

uppfattningar och förväntningar” påverkat elevens skolresultat (Wood 1999, s.152). 

 

Att lära in nya saker kan ibland kännas jobbigt. Taube presenterar i sin bok en hypotes som 

skulle kunna vara en förklaring till varför det kan kännas så: hon menar att konflikt kan leda 

till utveckling, en tanke som är överförbar också på läsinlärning. Med hypotesen menar hon 

 
att något förhåller sig på ett visst sätt tills en konflikt mellan denna uppfattning och en ny 
omständighet får oss att ändra oss och en utveckling, en förändring kommer till stånd. 

(Taube 1997, s.41-42) 
 
Liberg pekar på att den traditionella läs- och skrivinlärningen är uppbyggd på så sätt att 

barnet redan måste vara förtroget med undervisningsformen och de frågor som ställs. 

 
Problemet med den traditionella läs- och skrivundervisningen är att den förutsätter kunskaper som 
den utger sig för att lära ut. Dessa förkunskaper är: 
 
• förmågan att förstå att läsande och skrivande primärt är meningsskapande och 

meningsvidmakthållande aktiviteter 
• förmågan att förstå att texter normalt, dvs utanför skolan, skrivs av någon som vill dela med 

sig av sina upplevelser och kunskaper till andra 
• förmågan att förstå att denne skrivare en dag ska vara jag själv 
• förmågan att förstå att texterna som förekommer i läseböckerna skrivs av någon som i första 

hand inte vill dela med sig av något personligt utan vill lära ut avläsandets konst 
• förmågan att förstå att det finns en förbindelse mellan de isolerade läs- och skrivövningarna 

och det läsande och skrivande som man ska använda sig av utanför skolan 
• förmågan att förstå de två mest grundläggande principerna inom grammatiken, dvs att kunna 

objektifiera ett språkligt yttrande och veta vilka delar detta objekt ska delas upp i. 
(Liberg 1993, s.140-141) 

 
En nybörjare måste vara både kunnig och tolerant om han ska klara att lära sig att läsa och skriva 
inom ramen för en traditionell läs- och skrivundervisning. […] Den traditionella läs- och 
skrivundervisningen favoriserar […] barn som kommer från hem där barnen redan tidigt kommit i 
kontakt med olika typer av läs- och skrivsammanhang och lärt sig en del av grammatikens 
grundprinciper. Den traditionella läs- och skrivundervisningen förstärker därmed tendensen att den 
skriftspråkande klassen reproducerar sig själv. 

(Liberg, s.142-143) 
 
De som kan läsa får alltså barn som kan läsa, som i sin tur får barn som kan läsa, o.s.v. Det är 

viktigt att tänka på vilket perspektiv man har till skriftspråksinlärning; är det pedagogiskt 

eller psykologiskt som inom den traditionella forskningen, (Liberg 1993) eller är det 

någonting annat? 
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ATT LÄRA SIG LÄSA 

BARNS OLIKA LÄSSTADIER 

 

Rose-Marie Fahlén redogör i sin lässtudie för ett antal termer. Bl.a. talas det ibland om ”pre-

literate stage” (Fahlén 1994, s.15), som enligt vad vi förstått motsvarar den period då barnet 

ännu inte kan läsa men ändå ’låtsas’ behärska konsten. Trots att många forskar i ämnet 

”literacy”, vet ingen ännu helt och fullt vad det är, vilket i och för sig borde innebära att vi 

inte har helt fel. På svenska får uttrycket betydelsen ”läs- och skrivkunnighet”, ”läs- och 

skrivkunnig”, ”litterat”, ”bildad”; det finns ingen exakt och tydlig översättning av uttrycket 

och därför blir det ungefärligt. 

 
En litterat person är […] en person som har lärt sig behärska språket så långt att han kan uttrycka 
sin mening så klart som möjligt eller förstå de meningar som andra uttrycker till fullo. 

(Fahlén 1994, s.16) 
 
Man kan lockas att tro att Fahlén här talar om en sats-mening, men det har högst troligtvis 

ingenting att göra med det, utan snarare med en åsikts-mening. Om ovanstående påstående 

om vad det innebär att vara litterat är sant, har skolan, och den enskilde läraren, en stor 

uppgift framför sig. Lärarens uppgift består alltså i att inte bara göra eleverna läskunniga, 

utan också att få dem att kunna uttrycka egna tankar på ett tydligt och obehindrat sätt. Även 

Kullberg använder termen litterat (Kullberg 1992), men hon menar troligen inte samma sak 

som Fahlén. 

 
Vår roll som lärare är att försöka att bidra till och stimulera barnens inlärning genom att skapa 
goda betingelser för inlärning. 

(Høien/Lundberg 1990, s.71) 
 
Barn som lär sig läsa gissar sig ofta till vad som står i en text. Har barnet inte knäckt koden, 

tar det hjälp av yttre ledtrådar. Barnet försöker m.a.o. med hjälp av t.ex. bilder och 

sammanhang komma fram till vad som står i en text (Høien/Lundberg 1990). Den första 

fasen i läsutvecklingen som ett barn går in i, är vad Liberg kallar för preläsande, ett 

”begränsat effektivt läsande” (Liberg 1993, s.35): 

 

Det är […] ett helt godtyckligt hanterande av skriftens tecken. 

(Liberg 1993, s.36) 
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Barnet låtsas läsa ur böcker o.d., och omgivningen godtar detta. Det är viktigt att inte 

nedvärdera barnets försök till att vara som alla läsande personer. Fas nummer två består av 

situationsläsande. Barnet kan läsa ord där det framgår av sammanhanget vad det står, t.ex. 

mjölk på mjölkpaketet (Liberg 1993). För att undersöka förskolebarns läskunnighet, lät man i 

en undersökning barnen läsa skyltar med kända namn på. I sitt sammanhang kändes orden lätt 

igen, men när orden försvann ur det givna sammanhanget, kände inte barnen igen dem lika 

lätt. Barn som inte lärt sig läsa än, läser alltså omgivningarna och inte bokstäverna 

(Høien/Lundberg 1990). Den tredje fasen består av helordsläsande. Barnet känner igen ordet 

oavsett sammanhang, och det läser ordet som en helhet. Att ordet består av små 

beståndsdelar, bokstäver, är ingenting barnet fäster någon större uppmärksamhet vid (Liberg 

1993). Høien/Lundberg använder, för att uttrycka samma sak som Liberg, sig av termerna 

pseudoläsning, det logografiska-visuella stadiet och det alfabetiska-fonemiska stadiet 

(Høien/Lundberg 1992). Det Liberg kallar för ”utvecklat effektivt läsande” (Liberg 1993, 

s.43) kallar Høien/Lundberg för ”det ortografiska-morfemiska stadiet” (Høien/Lundberg 

1992, s.65). Båda termerna innebär ett automatiserat och avancerat läsande. 

 

Caroline Liberg menar att termen gissningsläsande, som en del använder, är missvisande, 

eftersom ”den här lästypen därmed [uppfattas] som något dåligt och bristfälligt.” (Liberg 

1993, s.38) Själv använder hon sig av ordet situationsläsande, därför att, för att uttrycka 

samma sak: 

 
För det första är situationsläsande ett mycket gott sätt att skaffa sig en första bekantskap med nya 
ord för att sedan kunna läsa dem även i andra sammanhang. […] För det andra bör det noteras att 
just den här typen av läsande används av utvecklade läsare som en effektiv teknik att ta sig genom 
ett stycke text vars innehåll man inte känner till särskilt väl. 

(Liberg 1993, s.38-39) 
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ETT BARN LÄR SIG LÄSA 

 

Vi vill förtydliga att när vi i det här kapitlet talar om förståelse inte talar om samma slags 

förståelse som enligt en teoretisk indelning krävs för att kunna läsa. 

 

Påståenden som gör gällande att läsinlärningen börjar innan skolstarten ger inte skolan 

positionen som läsinlärande instans, vilket det traditionella synsättet hittills gjort. 

 

Alla har vi någon gång lärt oss att läsa. Har inlärning skett utan större svårigheter, så har vi 

en förmåga att glömma bort sådant som var svårt och jobbigt. Åren som går mellan elev- och 

lärarstadiet bidrar ofta till att minnena bleknar, och kanske förskönas. Detta kan leda till att 

man lätt tappar förståelsen för när en elev stöter på svårigheter inför någonting som man inte 

tycker borde vara så svårt. Det vi kan är ju ofta enligt oss själva enkelt, men för barnet som 

inte kan läsa dyker det upp svårigheter på vägen till läsande, lika mycket som vi själva 

emellanåt råkar på någonting svårt. Läsning anses av de flesta som viktig. Vi tror att även om 

läsning inte värderas högt av eleven, så kan motgångar ändå upplevas som någonting jobbigt, 

eftersom det av skolan, för barnet representerad av läraren, anses vara viktigt att kunna läsa. 

 

Vid en auskultation i första klass en av oss deltog i, höll en liten klass på att lära in bokstaven 

u. Den ingick i många ord, både som kort och lång vokal. Under ledning av läraren utförde 

klassen en övning. Elevernas uppgift var att lyssna på ord som läraren uttalade, och sedan 

avgöra vokalens kvalitet. Ett av orden i övningen var mus. I klassen fanns en pojke som 

förmodligen inte, som Taube uttrycker det, ”uppmärksammat språkets formsida” (Taube 

1997, s.55). Han hade alltså inte förstått ”sambandet mellan symbolernas ljudsammanfogning 

och det semantiska innehåll den representerar.” (Fahlén 1994, s.60) Klart var att han inte 

förstod vad han, eller klassen för den delen, höll på med. När han skulle svara läraren om det 

var en kort eller lång vokal i ’hans’ ord, satt han som ett frågetecken, ända tills läraren gav 

svaret, med ett ”förstås” som tillägg. ”Jaha”, sa han, men såg inte mycket klokare ut. 

 

När eleverna var klara med veckans bokstav fick de välja vad de skulle arbeta med. Bland 

annat fanns det en läsebok i tre svårighetsgrader, men med samma innehåll. En bra tanke, 

men frågan är om det är vad som kan definieras som individualisering. Eleverna får arbeta 

utifrån sina förutsättningar, vilket är bra, men eftersom grundinlärningen (genomgången av 
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varje enskild bokstav) ser likadan ut för alla elever, skapar det ändå en viss skillnad mellan 

eleverna. Barnen tittar på varandra och jämför sig sinsemellan, både på gott och ont. Denne 

pojke tillhör förmodligen den kategori elever vars självförtroende fått sig en törn redan från 

början, och som troligen kommer att utveckla en negativ bild av läsning (Taube 1997). Ett 

barn har inte alltid den metalingvistiska medvetenhet* som krävs för att kunna svara på en 

fråga om ordens form (Fahlén 1994), som pojken i det här fallet. 

 
Ett barns utveckling i fråga om läsförmåga får inte ses som ett isolerat tekniskt 
undervisningsproblem utan som ett delproblem, en fas i barnets totala utveckling och som sådan 
intimt integrerad med den. Läsinlärandet innebär en tillväxtprocess, som är nära förknippad med 
barnets hela personlighetsutveckling i alla dess faser. 

(Malmquist 1969, s.8) 
 
En vanlig åsikt är att läsinlärningen börjar i skolan, men Ann-Katrin Svensson menar att den 

börjar redan när föräldrarna läser högt för det lilla barnet på några år. Dessa sagostunder kan 

ha en positiv effekt på barnets framtida inlärningsmöjligheter. Vidare är det inte kvantiteten 

utan kvaliteten, d.v.s. inte hur mycket utan hur man läser, som spelar roll (Svensson 1998). 

Wood anser att barn lär lika bra i samspel med andra som när någon talar om för dem vad de 

ska göra (Wood 1999). Med andra ord, Wood bekräftar Svenssons åsikt om inlärning med sitt 

resonemang. 

 

Det finns många olika teorier om hur man stimulerar barns språkutveckling. Det finns också 

en åsikt att alla föds med ett språkanlag (Svensson 1998). Barn går igenom tre faser när de lär 

sig läsa; ”en kognitiv, en bemästrings- och en automatiseringsfas.” (Fahlén 1994, s.25) Ett 

barn som börjar skolan kan ha diffusa begrepp om vad läsning är, vilket i och för sig kan bero 

på att vuxnas läsning är en ”dold sysselsättning.” (Fahlén 1994, s.25) För att lära sig läsa 

krävs också att barnet har en metakognitiv förmåga (Taube 1997; Fahlén 1994). Svensson 

menar att ”det krävs en viss allmän kognitiv förmåga för att språket ska utvecklas.” 

(Svensson 1998, s.52) 

 

Det är viktigt med motivation vid all sorts inlärning (Stadler 1998, s.65). Har inte barnet 

motivation att lära sig läsa, blir det alltså svårare med inlärning. När barnet börjar skolan 

hamnar det i en klass där förkunskaperna skiljer sig åt (Wood 1999), några kanske redan kan 

läsa, medan andra inte kan stava till sitt eget namn. Det mest grundläggande vid läs- och 

skrivinlärning är kopplingen mellan ljud och bokstav. Är man för snabb med det 

grundläggande i undervisningen, finns en risk att alla inte hänger med (Stadler 1998). Det 
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hjälper inte att lära ut repetition, det är en färdighet barnen lär sig med åren (Wood 1999). 

Barnet måste också ha nått en viss lingvistisk medvetenhet* för att lära sig läsa, men det 

omvända gäller också; ”läsinlärning i sig befrämjar lingvistisk medvetenhet.” (Lundberg 

1984, s.39) Svårigheter som uppstår behöver inte bero på att barnet har svårt med språket, 

utan kan bero på en omedvetenhet om språket (Svensson 1998). 

 

Samtidigt som det hos eleven finns en mängd faktorer som man bör vara medveten om i en 

inlärningssituation, ska man också vara medveten om att en del kan ligga hos läraren. 

Kommer barnet från ett hem där man har ett annat språk än det läraren har, kan det ske en 

krock även här, då elev och lärare s.a.s. hamnar på olika språklig nivå. I ett dylikt fall blir 

kommunikationen otydlig, vilket bidrar till sämre inlärningsmöjligheter för eleven (Wood 

1999). Fahlén talar om ”medium” och ”ändamål” för att förstå representation (Fahlén 1994, 

s.48). I en inlärningssituation skulle då det första för elevens del handla om hur denne går till 

väga för att lära sig läsa, och det andra skulle handla om vad eleven ska ha läsning till. Barn 

måste alltså förstå begreppen som används i skolan för att lyckas med inlärningen (Fahlén 

1994). När barn lär sig läsa ska de förstå en mängd olika saker, men det är skillnad mellan att 

veta och förstå; så länge barnet vet att det förhåller sig på ett visst sätt, lär det sig ingenting i 

ordets egentliga bemärkelse så länge inte förståelse finns. 

 
Kunskapen blir inte helt och hållet min förrän jag fått bearbeta den. 

(Kroksmark/Strömqvist red. 1992, s.50) 
 
När barnet förstått hur det man uttrycker i tal också kan uttryckas i skrift, kan det även 

”knäcka koden” (Høien/Lundberg 1990, s.14). Det handlar för barnet vid inlärningen om att 

associera tecken till ljud (Stadler 1998). En del elever har ”inte uppmärksammat språkets 

formsida” (Taube 1997, s.55), d.v.s. de har inte förstått att ord kan rimma, delas upp i mindre 

delar, etc. Det barn som inte förstått vad läsning och skrivning är till för nytta, kommer också 

att ha svårare att lära sig läsa och skriva i skolan (Hene/Wahlén 1990). Andra elever är svaga 

i något avseende (Taube 1997). En av orsakerna till att det är svårt att lära sig läsa är 

koartikulationen* av de bokstäver ett ord innehåller (Stadler 1998). Vid läsinlärning är inte 

läshastigheten av betydelse för ett lyckat uttal, utan barnet måste på egen hand inse att ett ord 

består av abstrakta segment innan det kan ljuda ihop ordet ordentligt. Det här, i sin tur, är en 

abstrakt tankeverksamhet för barnet (Lundberg 1984). När barnet sedan blir tonåring, ändras 

tankemönstret och abstraktioner är inte längre lika främmande (Wood 1999). Man skulle 



 27

kunna säga att eleven efterhand lärt sig behärska tekniker, d.v.s. lärt sig de färdigheter 

uppfunna av samhället eleven lever i (Fahlén 1994). 

 

Att lära sig läsa innebär att bekanta sig med en ny form av språket (Lundberg 1984; Wood 

1999), d.v.s. skriften, en form som man dessutom kan kommunicera med hjälp av (Lundberg 

1984). Det finns också åsikter som talar om att förhållandet mellan talad och skriven svenska 

inte är enkel, och att det därför är svårt för barn att hitta ett sätt att översätta tal till skrift 

(Wood 1999); ofta skiljer sig skriften från talet eftersom den är mer ’orörlig’ (Lundberg 

1984). För att kunna knäcka den alfabetiska koden, behöver barn ofta en ”organiserad och 

medveten vägledning” (Høien/Lundberg 1990, s.30). Vid inlärning är det viktigt att barnen 

får uppleva både bottom-up* och top-down*, två processer som innebär att man använder 

både ljudmetod och helordsmetod (Liberg 1993). Utgångspunkten för bottom-up-processen 

bör ligga i t.ex. enskilda ljud, för att ”sedan övergå till större textenheter.” (Fahlén 1994, 

s.22) 

 

Den allra första läsinlärningen sker, som nämnts här ovan, ofta innan skolan. Barnet kommer 

i kontakt med skrift i sin egen närmiljö. I skolan är det i inlärningssammanhang viktigt att 

klassen samtalar kring det man läst (Høien/Lundberg 1990), men det är minst lika viktigt 

även när man läser hemma, innan skolstart. Här är det samtalet kring det lästa som är av 

speciell vikt, och inte vad man läst (Liberg 1993). Samtalen gör det möjligt för barnet att se 

att det finns ett innehåll i skriften och en mening med att läsa och skriva (Svensson 1998). 

För att kunna föra ett samtal kring språket måste man först kunna objektifiera det. 

 
Man vänder sig bort från vad som sägs och funderar istället över hur det sägs. 

(Liberg 1993, s.55) 
 
Detta är en metaspråklig aktivitet, som innebär att man s.a.s. tar ett steg tillbaka och tittar på 

språket som funktion och inte som form eller medel. De saker som barnet först såväl talar 

som skriver om är ”ämnen som […] oftast [är] fysiskt närliggande, konkreta och 

självupplevda.” (Liberg, s.111) Som exempel på detta kan nämnas det egna namnet, syskon, 

föräldrar och klädesplagg. Liberg drar paralleller mellan tal- och skriftspråksinlärande 

(Liberg 1993). Genom att citera sin egen avhandling, Learning to read and write från 1990, 

ger hon en möjlig definition av skriftspråksinlärning. 

 
Att lära sig läsa och skriva är att umgås i skriftspråket med andra för att tillsammans skapa och 
vidmakthålla kulturell och individuell betydelse. 
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(Liberg 1993, s.107) 
 
Hon pekar på att både tal och skrift lärs in ”i ett levande språkligt sammanhang” (Liberg 

1993, s.107). Inom förskolan behandlas tal- och skriftspråksinlärning lika. Det blir alltså 

därmed ingen skillnad i närmandet av de två medlen: 

 
De kan vara lika varandra om man behandlar dem lika, och de kan vara olika om man behandlar 
med olika. 

(Liberg 1993, s.116) 
 
Enligt vissa forskare finns det likheter mellan tal- och skriftspråksinlärning, medan den 

dominerande åsikten är ett de inte är lika (Liberg 1993). 

 

Birgitta Kullberg har utfört en studie på barn som lär sig läsa och skriva. Hon beskriver sitt 

arbete med barnen i Vi lyssnar till barnen som lär sig läsa och skriva (1992). Barnen togs ut 

genom en förkunskapskontroll utförd av klassens speciallärare. 

 
Att mina informatörer skulle vara barn, som inte varit nyfikna nog att börja sammanljuda innan 
skolan började var det ingen tvekan om. […] Egentligen ville jag […] ha barn som inte kunde 
känna igen (dvs inte kunde säga namnet och/eller ljudet) på några bokstäver alls, men detta visade 
sig vara omöjligt […]. 

(Kullberg 1992, s.101) 
 
I studien får man möta åtta sjuåringar med olika utgångspunkt och självkänsla. Genom sin 

studie har Kullberg velat visa att även s. k. svagare elever kan lära sig läsa bra. Hon ger 

exempel på vad som händer om barn får upptäcka text själva, utan påverkan från vuxna. Var 

och en har de fått söka sig fram till ett inlärningssätt som passade dem, med Kullberg som 

handledare, och på så vis lärt sig läsa, var och en i sin egen takt; genom att se till varje elev 

som en enskild individ med unika erfarenheter och förutsättningar, har Kullberg fått dem att 

på egen hand ’komma på’ språket, och att hitta intresset och motivationen. Hon visar att 

barnen, genom att de fått tänka själva, och inte blivit styrda i sitt inlärande, aktivt lärt sig läsa 

och skriva själva (Kullberg 1992). Det finns fler rapporter om att barn som får eget ansvar 

ökar prestationen (Kroksmark/Strömqvist red. 1992, s.109). Enligt Stadler så kan man i 

dagsläget inte anpassa undervisningen efter alla elevers behov p.g.a. otillräckliga resurser 

(Stadler 1998). Hon går alltså emot Kullbergs åsikt, som Kullberg själv också bevisat vara 

riktig, om än i liten skala. 
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Redan 1974 talade man i Skolöverstyrelsens skrift Läs- och skrivsvårigheter om att det är 

viktigt att individualisera undervisningen, någonting som också Kullberg nämner (Kullberg 

1992). 

 
Eftersom skillnaderna är så stora är det viktigt att på ett tidigt stadium differentiera 
undervisningen efter vars och ens förmåga. Läroplanen betonar på åtskilliga ställen 
nödvändigheten av en individualisering i fråga om läsinlärningen. 

(Skolöverstyrelsen 1974, s.30) 
 
Här talar vi alltså om Lgr 69, och det citerade är skrivet för snart 30 år sedan. Frågan är vad 

som har hänt sedan dess. Stadler tar upp en bra tumregel för undervisning, hon skriver att det 

är bra att ”börja med det kända” (Stadler 1998, s.52). 

 

Liberg belyser ett av problemen med traditionell undervisning när hon säger att alla elever 

 
förväntas lära sig läsa och skriva via samma väg och med i stort sett samma hastighet. 

(Liberg 1993, s.28) 
 
Det kan vara svårt för ett barn att lära sig läsa, helt enkelt för att den egna förmågan inte 

riktigt räcker till, och svårigheterna anses i ett sådant fall vara miljöbetingade. 

Förutsättningarna för att lära in finns, men har blivit skadade eller försämrade genom 

”otillräcklig undervisning”, fysiska eller psykiska problem (Malmquist 1971, s.40). Birgitta 

Kullberg har genom sin studie visat att även svagare elever kan lära sig läsa. Det kan ta 

längre tid, och eleven kan behöva ta till vissa knep för att komma runt de första 

svårigheterna. Bland barnen hon valt ut för sin studie finns Emily. Hon lärde sig läsa genom 

att undervisa Basken*, en figur Kullberg och en kollega uppfunnit i ett läspedagogiskt syfte 

(Kullberg 1992). 
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Kullberg anser, apropå debatten om meningslösa stavelser*, inte att det finns några 

meningslösa stavelser, utan att: 

 
Alla stavelser bär mening i en kontext och kontexten är betydelsefull i barns skriftspråksinlärning. 

(Kullberg 1992, s.67) 
 
Enligt detta resonemang går det alltså att lära ett barn att läsa utan att det barnet läser i sig har 

en mening. Om föregående citat är riktigt, bör följande citat om barn och terminologi vara 

tänkvärt: 

 
Termer som bokstäver, ord, mening och text hör till den skriftspråkliga medvetenheten och växer 
och förstås naturligt med barns skriftspråkliga utveckling. Att försöka att lära små barn och 
skolnybörjare skriftspråkliga termer, det ser jag därför som synnerligen meningslöst. Om vi ger 
barnen tid kommer de i takt med sin skriftspråkliga utveckling att förstå termernas innebörd. 

(Kullberg 1992, s.14) 
 
Även Fahlén pekar på att tekniska begrepp inte förstås av barn (Fahlén 1994). Stadler menar 

att det är viktigt att man som lärare först försäkrar sig om att alla barn är bekanta med 

skriftspråkliga uttryck. Går man för fort fram, e.d., kan barnet känna sig förvirrat och därmed 

komma i obalans (Stadler 1998). Vid läsinlärning behandlas alla elever mer eller mindre lika, 

oavsett erfarenheter och förkunskap. Det sätt som läsinlärning sker på i västvärlden ingår i ett 

sociokulturellt mönster, i vilket det finns ett oskrivet kontrakt som säger att 

skriftspråksinlärning går till på ett annat sätt än talspråksinlärning (Hene/Wahlén 1990). 

Kullberg gjorde en upptäckt under sitt arbetes gång: 

 
Att jag hittade barnens olika sätt att förhålla sig till sin skriftspråksinlärning upplevde jag som 
mycket intressant. Bland åtta barn fanns det åtta beteenden. […] detta kan väcka till tankar även 
om mina barn var så få att jag inte kan generalisera från mitt lilla underlag. […] Kanske ska vi 
börja tala i termer av ett pluralistiskt synsätt till barns läs- och skrivinlärning. […] I 
förlängningen av detta ska vi kanske tänka på att vi kan använda olika arbetssätt, material och 
metoder till olika barn. Det gäller för oss att skaffa oss den bakgrundskunskap vi då behöver. 

(Kullberg 1992, s.135) 
 
Det är med andra ord viktigt att utgå från varje elevs inlärningsförutsättningar, d.v.s. att 

individualisera undervisningen. Caroline Liberg beskriver den traditionella 

läsundervisningen som ett problem; dels ses läsning som en isolerad färdighet, dels sker 

skriftspråksinlärning i huvudsak genom läsning (Hene/Wahlén 1990). 

 

 

 

Barnets självvärdering är redan från början beroende av dels vilken framgång barnet har, men 

också vilka de egna anspråken på framgång är. Med andra ord ger höga anspråk – ”det där 
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med att lära sig läsa klarar jag lätt som en plätt” - i kombination med klen framgång – det går 

inte så lätt att lära sig läsa som barnet trott - ofta en låg självvärdering. Barn har, precis som 

vi, en egen självuppfattning och en egen bild av världen. Rubbar mötet med skolan världs- 

eller självbilden, uppstår obehag och barnet gör motstånd (Taube 1997); ett barn kan mycket 

väl känna sig intelligent innan skolstarten, men efterhand inse att det inte var intelligent nog 

att lära sig läsa som alla andra (Fahlén 1994). Om barnet värderar t.ex. läsning högt, och 

stöter på problem i läsinlärningen, kan detta tas hårdare än motgångar inom ett annat ämne 

(Taube 1997). 
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ORDBLINDHET 

VAD ÄR ORDBLINDHET? 

 

Dyslexi innebär att man har större eller mindre problem med att tillägna sig normal läsfärdighet. 

(Høien/Lundberg 1992, s.34) 
 
Här har vi en ganska bra förklaring till vad ordblindhet är. Om nu verkligheten hade varit så 

enkel, så hade vi kunnat nöja oss med det här svaret och avsluta uppsatsen här. Författarna 

har rätt i det de säger, men de visar samtidigt på hur svårt det egentligen kan vara att definiera 

ordblindhet, och menar att man alltid haft problem med att definiera begreppet 

(Høien/Lundberg 1992). Nu är citatet taget ur sitt sammanhang, så det är tur att vi inte nöjt 

oss med ovanstående förklaring. Vidare står nämligen att läsa att gränsen för ordblindhet är 

vag, och att det ”beror på vilken läsfärdighet man anser vara nödvändig för att människan 

skall kunna fungera i samhället.” (Høien/Lundberg 1992, s.34-35) 

 

När en lässvag elev får en vanlig text, kanske är som att som van läsare få en lagtext att läsa 

och redogöra för, vilket kanske inte alltid är så lätt. Dels innehåller texten ord som vi inte är 

vana vid, dels ligger den på en språklig nivå som vi inte heller är vana vid, om man nu inte 

jobbar som jurist e.d. Det språk som finns i vanliga texter är för normala läsare inte speciellt 

svårt, men för en ordblind person kan samma språk te sig näst intill oöverkomligt. 

 

Det verkar som om medvetenheten om ordblindhet och dess konsekvenser har ökat de senaste 

trettio åren, i alla fall om vi utgår från den litteratur vi läst. I Lgr80 och Lgr69 talas det om 

grundläggande färdigheter respektive baskunskaper. Båda begreppen uttrycker egentligen 

samma sak fast med olika ord. Kullberg menar att det är en ”trendförändring som finns i 

idéer.” (Kullberg 1992, s.62) Denna skulle då styra det begreppstänkande och de 

idéströmningar som finns inom skolan. Kan denna trendighet, och därmed ett nytänkande, 

vara en orsak till att man idag har andra kunskaper om ordblindhet? 

 

Om en elev misslyckas med sin inlärning, så hamnar lusten att lära i konflikt med 

självkänslan. Här är det inte fråga om samma konflikt som kan leda till inlärning. När eleven 

väljer att slå vakt om sin egen självkänsla (Taube 1997), leder det till att den i sig nobla 
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handlingen att se om sitt eget hus, nedvärderas av skolan, där det värderas som viktigt att lära 

och att läsa. 

 

Høien/Lundberg citerar en definition av ordblindhet som World Federation of Neurology 

kom fram till 1968: 

 
Enligt denna definition är dyslexi: 
 
a disorder manifested by difficulty learning to read, despite conventional instruction, adequate 
intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent upon fundamental cognitive disabilities 
which are frequently of constitutional origin. 

(Høien/Lundberg 1992, s.32) 
 
När man talar om barns sociokulturella miljö, menar man hur hemmet fungerar samt vilken 

samhällsklass och kultur de tillhör. Utifrån citatet här ovan, pekar Høien/Lundberg på att 

ordblindhet i mångt och mycket är summan efter uteslutande av ett antal faktorer. De menar 

att det karakteristiska för dyslexi skulle vara mer positivt om det inte bara handlade om vad 

som blir kvar. De menar också att intelligensen blir kopplad till dyslexi med denna definition; 

det blir en avvikelse. De ger också ett eget definitionsförslag till dyslexi: 

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja 
textens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig i första hand till känna som 
svårigheter att uppnå automatisk ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 
i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i familjen, och man kan anta att 
en genetisk disposition finns i botten. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är 
bestående. Även om läsandet ibland kan vara acceptabelt fortsätter ofta problemen med 
stavningen. 

(Høien/Lundberg 1992, s.37) 
 
Ordblindhet tar sig med andra ord uttryck i olika störningar som i sin tur ger olika symptom; 

här saknas ingenting. Genom att klart och koncist beskriva problem och symptom, ger 

författarna en ganska klar bild av vad ordblindhet är. 

 

Man kan säga att det finns två huvudsakliga symptom på ordblindhet: det är mycket svårt att 

läsa ord och att stava. Läsförståelse finns, men tekniken brister, varför även förståelsen blir 

lidande, vilket är ett sekundärt problem. Att ordblinda har svårt att läsa och skriva har att göra 

med brister i det fonologiska systemet. Det är den fonologiska förmågan man övar upp 

genom rim och ramsor bl.a. i förskolan (Høien/Lundberg 1992). 

 

Man har försökt kategorisera olika typer av ordblindhet, eller dyslexi. En indelning har gjorts 

med utgångspunkt i de benämningar man har på olika kategorier av alexi*; när det gäller 
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dyslexi talar man om djup dyslexi, ytdyslexi och fonologisk dyslexi. Djup dyslexi innebär 

svårigheter med att läsa hela ord, vilket gör att det är svårt med läsning av nonsensord. 

Ytdyslexi innebär att man läser fonetiskt, och genom att uttala ordet kommer fram till dess 

betydelse. Läsningen består av en långsam sammanljudning av ordet. Fonologisk dyslexi 

innebär att man läser hela ord, läsningen är då relativt bra, men ofta görs ”visuella fel och 

avledningsfel.” (Høien/Lundberg 1992, s.51) Okända ord och nonsensord läses också dåligt 

(Høien/Lundberg 1992). 

 

1974 gav Skolöverstyrelsen ut en skrift där bland annat Eve Malmquist svarar ”på 20 vanliga 

frågor. Vart och ett av svaren är strukturerat i tre steg.” (SÖ 1974, s.11) Så här står det att läsa 

om brister i läs- och skrivförmågan i inledningen till skriften: 

 
Den som läser och skriver illa idag är handikappad – både i skolan och i samhället. Morgondagen 
kommer förvisso att kräva ännu mera av den enskilde när det gäller hans läs- och skrivförmåga. 

(SÖ 1974, s.10) 
 
Alla förutsätts alltså kunna läsa lika bra. Har man missat nyhetssändningarna i radio och TV, 

kan man titta på text-TV, köpa en tidning, eller idag t.o.m. använda sig av Internet. Det går 

att få information om i stort sett det mesta idag, men då krävs det att man kan läsa, så 

antagandet om att det kommer att krävas mer av varje individ stämmer. Idag måste alla inom 

industrin kunna läsa. På verkstadsgolvet finns kanske maskiner som styrs av datorer, med 

tillhörande instruktioner som måste förstås (Ordrike 1997). Det förhållande att det när 

folkskolan infördes, inte var en rättighet, utan snarare en skyldighet att gå i skolan (Kullberg 

1992), skulle kunna överföras till de ordblindas situation idag. Även om man som 

samhällsmedborgare har rätt till mycket, kan en del av dessa rättigheter kännas som 

skyldigheter; att lära sig läsa är en rättighet som många är tacksamma för, men för en del kan 

det kännas som en skyldighet: ”Det här är någonting jag måste göra, trots att jag inte kan eller 

vill.” Så här kan en situation se ut ur ett perspektiv: 

 
Många barn med inlärningsproblem kan betecknas som passiva eller inaktiva elever. Utmärkande 
för dessa är en passiv inlärningsstil utan målinriktad motivation. Den inaktive kan inte heller göra 
en realistisk uppskattning av sina kognitivt starka och svaga sidor och är inte lyhörd för 
inlärningsuppgiftens krav. De inlärningshandikappade är alltså inte medvetna om sina egna 
kognitiva processer och de engagerar sig inte i sin inlärning. På grund av dessa metakognitiva 
svagheter misslyckas de ofta med att välja de rätta strategierna. Barn med inlärningsproblem är 
mindre uthålliga när de försöker lösa uppgifter i skolan och de saknar förmåga att kontrollera sin 
egen inlärning. 

(Taube 1997, s.38) 
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Även Høien/Lundberg talar om passivitet (Høien/Lundberg 1992). Barn som har problem 

med att läsa och skriva har med andra ord svårare att utföra uppgifter de fått. 

 

Svaga läsare har dåligt utvecklade lässtrategier (Høien/Lundberg 1990); de vet alltså inte vad 

som är viktigt eller inte i en text, och därför har de också svårare att tillgodogöra sig en text. 

De har svårare att läsa översiktligt, de läser sällan om ett stycke, de kan inte uttrycka med 

egna ord vad som står i texten, etc. Värt att noteras i det här sammanhanget är att påståendena 

är tillspetsade (Høien/Lundberg 1992). Den ”målinriktade motivation” Taube skriver om 

(1997, s.38) skulle kunna vara lika med läsundervisning och läsinlärning. 

 

Olika typer av dyslexi, olika slags språkfel 

Det finns två olika former av dyslexi, auditiv och visuell. Den förstnämnda innebär att 

personen gör fel som har med uppfattningen av ljud att göra. Den andra, den visuella, innebär 

att personen gör fel som har med synuppfattningen att göra (Hanö 1998, s.27). 

 
Typiska auditiva auditiva är fel där eleven inte vet hur ordet egentligen uttalas, eller vid en 
diktamen eller eftersägning inte kan komma ihåg vilka ljud som ingår i ordet, och i vilken ordning 
de kommer. Eleven känner t ex till att precis stavas med c i mitten, medan gör fel på 
ordningsföljden av ljuden e och r. 

(Hanö 1998, s.27) 
 
Typiska visuella fel är när eleven läser bokstäver eller stavelser i omkastad ordning. Det kan också 
handla om utelämningar, framför allt vid avläsning. Ett fonetiskt skrivsätt kan också peka mot 
visuella problem. Eleven uppfattar ordet ljudmässigt rätt, men kan inte korrekt skriva ner det. 

(Hanö 1998, s.28) 
 



 36

GÅR ORDBLINDHET ATT FÖREBYGGA? 

 

Ju tidigare man sätter in insatser hos barn som verkar kunna utveckla svårigheter med att läsa 

och skriva, desto bättre (SÖ 1974). För att kunna undervisa förebyggande, krävs noggrann 

diagnostisering (SÖ 1974; Malmquist 1969). Redan i förskolan kan man förutsäga hur det 

kommer att gå för ett barn i skolan (Lundberg 1984), och även hjälpa dem som visar tendens 

till att kunna utveckla ordblindhet (Stadler 1998). Genom att i förskolan leka med ord, rim 

och ramsor, ökar man barnets språkliga medvetenhet, och också nyfikenhet på bokstäverna 

(Høien/Lundberg 1990). Med hjälp av övningarna går det att förutsäga hur det kommer att gå 

för barnen i skolan (Svensson 1998). Enligt Malmquist så går det ”att lära praktiskt taget alla 

barn med normal intelligens att läsa någorlunda acceptabelt.” (Malmquist 1971, s.4) 

Insatserna kan alltså göras efterhand man konstaterar ordblindhet, men även i förebyggande 

syfte. 

 

Rätt kunskap hos lärarna kan också förebygga svårigheter vad gäller läsning och skrivning 

(Stadler 1998). Rätt kunskap är på sätt och vis faktiskt en förebyggande åtgärd. Genom att se 

till att man har en kompetent lärarkår, minskar också risken för en del barn att hamna efter 

och utanför i undervisningen. Då gäller det hela lärarkåren, och inte bara dem som arbetar 

med svensk- eller specialundervisning. 
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ORSAKER OCH VERKAN HOS BARN SOM HAR SVÅRT ATT LÄSA 

 

Av någon anledning har en del svårare än andra att lära sig läsa. För denna grupp barn blir 

skolstarten kanske inte riktigt vad de tänkt sig. Även om vi som vuxna kan sätta ord på och 

förstå barnens situation, så innebär det självklart inte att de själva är medvetna om vad som 

händer. Frustrationen kanske vi kan se, men vi kan givetvis inte förvänta oss att eleverna 

själva talar om för oss hur de känner och varför. För att kunna göra det krävs en viss mognad 

som barnet inte har, men på sätt och vis kanske det skulle vara enklare om ett barn kunde tala 

om för oss att: ”På grund av min känsla av otillräcklighet i läsinlärningen känner jag mig 

frustrerad och utåtagerande/ledsen och inåtvänd.” Förhoppningsvis kan medvetenheten om 

orsaker och verkan öka förståelsen och kompetensen hos berörda lärare. 

 
Att börja skolan och att lära sig läsa är identiska begrepp för ett barn. Ett misslyckande i detta 
avseende blir en katastrof för barnet och kan påverka barnets hela psyke med ängslan, skolleda 
och psykosomatiska besvär. Psykiska besvär och läs- och skrivsvårigheter hör intimt samman. 
Vad som är det primära kan ibland vara svårt att avgöra. 

(SÖ 1974, s.42) 
 

Hos barn som misslyckats att lära sig läsa och skriva finner man i mycket stor utsträckning 
symtom på emotionella problem och personlighetsmissanpassning. Nervositet, överkänslighet, 
ångest, trots, skolk, rastlöshet, motorisk oro, nagelbitning, fingersugning, 
koncentrationssvårigheter och sömnrubbningar, allmän otillfredsställdhet med det egna jaget, med 
föräldrar, lärare eller kamrater är några av de symtom, som man kan observera vid studium av fall 
av läs- och skrivsvårigheter. 

(Malmquist 1971, s.69) 
 

Ofta framt räder hos barn med läs- och skrivsvårigheter tydliga symtom på 
personlighetshandikapp av olika slag som t.ex. brist på självförtroende, skygghet, ängslan och 
rädsla för de uppgifter de ställs inför, en tendens att söka komma i centrum för uppmärksamheten 
genom märkliga och ovanliga beteenden etc. 

(Malmquist 1971, s.71) 
 

Barn med ”låg intelligens” (Malmquist 1971, s.56) har ett långsammare inlärningstempo, 

vilket skiljer dem från övriga barn. Barn har också en läsålder och en intelligensålder; barnen 

bör ha uppnått en intelligensålder motsvarande ungefär sju år innan man påbörjar 

läsinlärning, enligt många forskare. Att ett barn som är sju år är moget för läsning är alltså 

inte en självklarhet (Malmquist 1971), med andra ord kan det vara så att ett barn som är fem 

år redan behärska bokstäverna. 

 

Att göra skillnad på dem som lyckas respektive misslyckas, gör att klyftan mellan eleverna 

ökar. Dessutom ses de svagare eleverna som en ”homogen grupp” (Fahlén 1994, s.30). 
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En ordblind person har dåligt korttidsminne. Det är de fonologiska problemen som ibland kan 

ge denna effekt. För ordblinda är det ordavkodningen som är problematisk. Barn som har 

svårt att läsa läser ofta i ett snabbare tempo än de egentligen kan. Svaga läsare har även svårt 

att skilja på vad som är viktigt eller inte i en text. Detta beror på att det schema*, som varje 

enskild person har, hos en ordblind inte utnyttjas i samma utsträckning som hos normala 

läsare (Høien/Lundberg 1992). Detta schema utvecklas när barnet får en rad liknande 

upplevelser, men även erfarenheter som är olika (Fahlén 1994). 
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VAD BEROR ORDBLINDHET PÅ? 

Man kan tro att dagens informationssamhälle är öppet för alla. Man kan diskutera om detta är 

en sanning i sig eller inte, men oavsett validitet så är tanken i sig utmanande; är det verkligen 

så öppet som man säger att det är?  

 
Även för sådana barn, som vid starten i skolan hade den för ett effektivt lärande goda 
utgångspunkt, som ligger i en önskan att lära och ett intresse för vad som skall läras, uppstår i 
åtskilliga fall svårigheter, då det gäller inhämtandet av de elementära färdigheterna i läsning och 
skrivning. 

(Malmquist 1971:1) 
 

FORSKNING 

 
Malmquist presenterar en hypotes om att hjärnans olika delar kan antas utvecklas i olika 

tempo. Åsikten hör hemma inom den medicinska forskningen, och anses där kunna vara en 

orsak till ordblindhet. Inom den psykologisk-pedagogiska forskningen håller man med om att 

”organiska defekter” kan vara bakomliggande orsaker vid lässvårigheter. Med det menas att 

man inte bortser från att hjärnans utveckling kan bidra till svårigheter vid läsning, men man 

anser att många av svaren finns att finna på annat håll. Den medicinska forskningen har alltså 

koncentrerat sig på att försöka hitta någonting påtagligt fysiskt som t.ex. underutveckling 

eller någon sorts störning i hjärnverksamheten, som skulle kunna förklara varför en del har 

svårare att läsa än andra, medan den psykologisk-pedagogiska forskningen har haft andra 

motiv. Malmquists egna ord får stå för den förklaringen. 

 
Man har i stor utsträckning koncentrerat sin uppläggning av forskningen med riktpunkt på att nå 
fram till en sådan kunskap om läsprocessens och lässvårigheternas natur, att man blir i stånd att 
ställa en diagnos som är till praktisk nytta för den lärare, som har att behandla och undervisa 
barnet. 

(Malmquist 1971, s.20) 
 
Den senare forskningsskolan är alltså inriktad på den verklighet som lärare som kommer i 

kontakt med svaga barn lever i. Här nedan följer en lista över vad man antar vara orsaker 

bakom lässvårigheter: 
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a) Bristande läsmognad. 
b) Allmän intellektuell efterblivenhet. 
c) Fysiska handikapp; syn- och hörselrubbningar, neurologiska defekter, inresekretoriska 

störningar, låg vitalitet. 
d) Allmänt försenad språkutveckling; talsvårigheter, speciella taldefekter, begränsad vokabulär, 

begränsad erfarenhetsbakgrund på grund av handikapp i socialt och kulturellt hänseende. 
e) Personlighetsfaktorer: emotionella svårigheter, allmänna anpassningssvårigheter. 
f) Sociala faktorer, miljöfaktorer. Oregelbunden skolgång, täta byten av skolor eller lärare, 

dåliga hemförhållanden. 
g) Brister i fråga om undervisningsmetoder och skolorganisation; oförmåga från lärarens sida 

att anpassa undervisningen efter det enskilda barnets förmåga och mognadsstadium, alltför 
snabbt inlärningstempo på elementärstadiet, alltför ringa tillgång på läsmaterial av tillräcklig 
variationsbredd för att olika elevers behov och intresse skulle kunna tillgodoses, alltför 
många elever i klassen. 

(Malmquist 1971, s.28-29) 
 

Inresekretoriska störningar har att göra med ”[…] organ som avger sitt sekret direkt till 

blodet (t.ex. bukspottkörteln)” (Bonniers Svenska Ordbok). Åke Edfeldt håller med om att 

ordblindhet kan bero på många olika saker (Edfeldt 1982); han redogör för en lista som liknar 

Malmquists. Med andra ord kan svårigheter att lära sig läsa vara medfött, men det kan också 

vara förvärvat. Orsakerna kan vara flera; man kan nästan aldrig se till endast en orsak bakom 

en elevs svårigheter (Edfeldt 1982). Enligt Malmquists lista är det med andra ord inte bara 

barnets egna biologiska förutsättningar som spelar in; en orsak kan vara ett läsfattigt hem 

eller en orolig familjesituation (punkt d och f), en annan orsak kan vara att det är stökigt för 

barnet i skolan (punkt f och g). Läraren kan sig själv ovetandes ge en för barnet ”otillräcklig 

undervisning” (Malmquist 1971, s.40). Lässvårigheter kan också uppstå som en följd av 

barnets personlighet i sig (punkt e). Det är med andra ord inte en orsak som ligger bakom 

lässvårigheter, eftersom många av punkterna går i varandra.  

 

En orsak till ordblindhet kan vara att den alfabetiska koden inte är knäckt (Høien/Lundberg 

1990). Ordblindhet i sig är inte ärftligt, men ”man ärver gener som kan föra med sig 

benägenhet för dyslexi under vissa miljöbetingelser” (Høien/Lundberg 1992, s.22). Det är 

svårt att veta vad som är vad när det gäller arv och miljö, eftersom det är ett nära samspel 

mellan faktorerna redan på ett tidigt stadium. Ordblindhet kan alltså inte hänvisas till en enda 

gen, enligt många forskare (Høien/Lundberg 1992). Förutom de vanliga problemen ordblinda 

har, ställs det idag större krav på läskunnighet i samhället; 

 
Modern informationsteknologi ställer stora krav på precision i skriftspråket. Detta betyder att fler 
och fler människor med benägenhet för dyslexi kommer till korta. 

(Høien/Lundberg 1992, s.28) 
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MYTER 

 

Som ett steg i studierna av lässvårigheter, har man observerat ögats fixationspunkter* i en 

text vid läsning. Javal, en fransk ögonläkare, var den förste att 1878 observera att blicken gör 

rörelser och pauser vid läsning. Dittills hade man trott att ögonen svepte kontinuerligt över 

raderna. Efter Javals upptäckt har åtskilliga studier gjorts. Bland annat har antalet 

tillbakagående rörelser* vid läsning iakttagits. Mycket goda läsare gör tre eller fyra 

fixationer på en rad, som är cirka tio centimeter lång, enligt denna studie, medan det hos ett 

barn som har lässvårigheter kan göras upp till 40 fixationspauser per rad. Svaga läsare gör 

också många tillbakagående rörelser. Läser vi själva, som vana läsare, en text, gör vi dessa 

’omtag’ t.ex. för att gå tillbaka och se om vi förstått det vi just läste, eller för att se om vi 

verkligen läste rätt. Malmquist påpekar att det han kallar för ”ineffektiva ögonrörelser” 

(Malmquist 1971, s.22) inte i sig är en orsak till lässvårigheter, utan: ”De är endast symtom 

på att läsaren har svårigheter att förstå, vad han ser.” (Malmquist 1971, s.22) Han påpekar 

också att ”speciell ögonrörelseträning” i sig inte bidrar till någon nämnvärd förbättring av 

läsförmågan (Malmquist 1971, s.23). Hur ögonen rör sig hos ordblinda barn, är med andra 

ord ett symptom på ordblindhet, och inte en orsak. 

 

Det finns hypoteser om att vänsterhänthet (Høien/Lundberg 1992; Malmquist 1971) och 

immunsjukdomar (Høien/Lundberg 1992), vänsterögdhet, dominans av ena hjärnhalvan och 

s.k. blandad dominans, d.v.s. högerhänthet och vänsterögdhet eller vice versa, är orsaker till 

ordblindhet (Malmquist 1971). Ordblindhet beror inte heller på att eleven är lågt 

begåvad(Høien/Lundberg 1992, s.17; Taube 1997); svårigheterna kan istället ha uppkommit 

genom att eleven på ett tidigt stadium har hamnat i en ond cirkel. Det kan ha varit så att 

eleven tidigt upplevde att det var svårt med läsning och skrivning och därför tappade lusten 

att lära sig (Taube 1997). Det finns inget konstaterat samband mellan ordblindhet och 

intellektuell begåvning. Tvärtom har många med svag begåvning lärt sig läsa utan problem. 

En vanlig uppfattning är att ordblindhet är vanligare hos pojkar än hos flickor. Man har inom 

forskningen börjat fråga sig om detta verkligen kan stämma. Man tror att det rör sig om att 

pojkarnas problem fått större uppmärksamhet än flickornas. Detta kanske i och för sig har att 

göra med att vi inte behöver gå långt tillbaka i tiden för att hitta exempel på skillnader gjorda 

mellan könen. Som nämnts under föregående rubrik, är ordblindhet i sig inte ärftligt. Dålig 

motorik har inte heller någonting med ordblindhet att göra (Høien/Lundberg 1992). Det har 



 42

inom medicinsk forskning talats om att ordblindhet kan vara medfödd, men den åsikten har 

ifrågasatts (Malmquist 1971). 

 

Barn vistas ofta i olika miljöer där man förväntas använda olika sorters språk. Ann-Katrin 

Svensson skriver i Barnet, språket och miljön att en del barn kan uppleva det som väldigt 

jobbigt om språket skulle skilja för mycket mellan två olika miljöer där de vistas mycket. 

Som exempel tar hon upp skolan och hemmet som motpoler. Vad finns det för typ av böcker 

i hemmet? Finns det böcker överhuvudtaget? I många fall skiljer sig det språk man använder i 

hemmet från det språk som används i skolan. Kommer eleven inte från ett läsande hem, finns 

det en risk för att läsinlärningen tar längre tid då barnet har lite kunskap om bland annat 

bokstäverna (Svensson 1998). Det finns också noterat att relationen till föräldrarna spelar in 

vid lättare fall av lässvårigheter (Malmquist 1971). 

 
Barn uppfattar talspråket olika beroende på hur språket används i deras hemmiljö. 

(Svensson 1998, s.125) 
 
Det finns också en motsatt åsikt som hävdar att språklig nivå inte alls hänger samman med 

”tänkande och lärande.” (Wood 1999, s.124) 

 

Man vet inte hur säker uppfattningen är att relationen till föräldrarna spelar in vid 

lässvårigheter. Vi kan i alla fall konstatera att det är en mycket trolig orsak i en del fall. Hur 

man har det hemma påverkar som bekant ofta hur man har det utom hemmet. 
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HUR KAN MAN UPPTÄCKA ORDBLINDHET? 

 

I det här avsnittet kommer vi att ta några olika saker som kan hjälpa en lärare att ta reda på 

om elev har läs- och skrivsvårigheter. Det finns kanske t.o.m. elever som skulle behöva hjälp 

av en läkare eller logoped för att få hjälp med sin svårigheter, men då gäller det att vi lärare 

uppmärksammar detta så att hjälp kan fås. 

 

I kaffekön en dag, började vi prata om vår uppsats med en annan person, som, när han hörde 

vad vi skrev om, lyste upp och berättade om en föreläsning han varit på. Där var en man som 

berättade om hur han klarat att dölja sin ordblindhet i många år, ända tills bubblan sprack. I 

sitt arbete på ett lager, råkade han ständigt ut för att behöva underteckna leveranser. ”Äh, jag 

har inte tid, sätt det i mitt namn bara”, var ett standarsvar som också höll. 

 
Dålig läsförståelse och långsam läsning beror oftast på brister i avkodningen. Förmåga till säker 
ljudanalys och automatiserad ordavkodning är nyckeln till en god läs- och skrivförmåga. Brister i 
just dessa grundläggande förmågor är de största stötestenarna för personer med läs- och 
skrivsvårigheter. 
 I samband med upplevelsen av svårt misslyckande kan det hos dessa barn uppstå ett 
känslomässigt låst läge som blockerar för inlärning. De kan inte koncentrera sig, kommer inte ihåg 
vad läraren sagt och lär sig därför inte heller. Detta kan leda till olika typer av dåligt uppförande. 
Beroende på personlig läggning och andra förhållanden kan eleven bli utåtagerande och trotsig 
eller vända sig inåt med depression och slutenhet som följd. Dessa beteenden är då en följd  av en 
misslyckad inlärning, inte en orsak till denna. 

(Stadler 1998, s.92) 
 

Grava läs- och skrivsvårigheter visar sig tydligast i svårigheten att avläsa ord utan kontext. Om 
man på ett enkelt sätt vill bedöma läsförmågan kan man mäta ordavkodningen. Vid läsning av text 
finns möjlighet att gissa, vilket lässvaga barn brukar utnyttja fullt ut och ofta så bra att läraren inte 
märker några svårigheter. 

(Stadler 1998, s.92) 
 
Många elever lyckas dölja att de har problem med läsning och skrivning. Som lärare är det 

inte lätt att upptäcka, men det finns hos eleverna några symptom som man kan lägga märke 

till: 
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• motvilja mot att läsa och skriva 
• rädsla för att läsa högt i klassen 
• känslor av obehag, bekymmer, trötthet 
• glömska för bokstävernas form och ljud 
• läser långsamt,trevande och hackigt 
• läser fel eller hoppar över småord och ändelser 
• gör tillägg t.ex. helt - helst, igen - ingen 
• omkastning av bokstäver t.ex. bli – bil, garn – gran, börd - bröd 
• vändning av hela ord t.ex. åt - tå, lat - tal, tom - mot 
• inget flyt i läsningen och därav bristande läsförståelse 
• låg självkänsla och ibland ett självhävdelsebehov som kan leda till ytterligare problem 
• dåliga studieresultat i många ämnen, vilket kan leda till att eleven ses som lat, ointresserad, 

obegåvad eller ovillig till samarbete 
(Stadler 1998, s.91) 

 
Torbjörn Hanö menar att det finns ett test man kan göra för att ta reda på om en elev har 

dessa svårigheter. Man låter eleven göra ett vanligt rättstavningstest och därefter låter man 

denne skriva ned alfabetet och sedan vokalerna. Då kan man se vad eleven har för slags 

svårigheter, och därefter kan man göra ett program för varje enskild elev. Om man som lärare 

upptäcker att det finns elever som har vissa drag som påminner om dyslexi så kan man enligt 

Hanö låta eleven göra ett eftersägningstest (Hanö 1998, s 27). Detta ska läraren spela in och 

sedan lyssna på för att utifrån det kunna dra slutsatser. 

 

Samma sak kan göras om eleven läser högt. Dessa två tester kan leda till att man också kan 

säga vilken typ av dyslexi det antagligen handlar om. Det man dock behöver tänka på är att 

det endast är legitimerade läkare och logopeder som får ställa diagnosen dyslexi och skriva 

ett intyg (Hanö 1998). 
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ATT ARBETA MED ELEVERS LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 

Vi har tidigare i uppsatsen skrivit om vad ordblindhet är, och vad dessa svårigheter kan bero 

på. Vi kommer nu att fortsätta genom att ta upp olika arbetssätt, som man kan använda sig av 

när man jobbar med ordblinda elever. Vi har studerat en rad olika författare för att vi var 

nyfikna på olika arbetssätt som finns, men vi vill också visa våra läsare, och inte bara oss 

själva att det finns många olika sätt att arbeta på. Vi kan givetvis inte säga vilket som är det 

bästa, men det är heller inte vårt mål med den här uppsatsen; vi kan bara dela med oss av det 

vi läst. Det som kan vara bra att se är att det faktiskt finns många saker man kan göra i sin 

undervisning, för att kunna hjälpa elever som har svårigheter med läsning och skrivning. Det 

finns mycket litteratur om just detta, och det kan vara bra att veta om eftersom det är ett svårt 

ämne. Vi hoppas kunna ge våra läsare lite hopp om att det ska kunna gå att hjälpa de elever 

som behöver det, för det går. Metoden får våra läsare dock välja själva; vi väljer att stå för 

presentationen. Vi har under läsandets gång upptäckt att det är viktigt att leta efter nya 

metoder, som kan göra att elever som har svårt att läsa och skriva kan lära sig detta på andra 

sätt. Men även om det finns många elever som man säger inte behöver den här extrahjälpen, 

så tror vi att det kan vara bra att använda sig av andra undervisningsmetoder även när man 

undervisar elever som inte har några svårigheter. 

 
De lässvaga kan jämföras med iskristaller. De liknar varandra allesammans, men man kan ändå 
inte finna två som är lika. Vi lässvaga liknar varandra (vi liknar faktiskt normalläsare). Och vi 
liknar varandra i att vi av ett eller annat skäl har svårt för att läsa. 

(Thomsen 1982, s.32) 
 
I Skolverkets rapport från 1995 har det gjorts en jämförande studie av hur bra elever läser i 

olika länder. I undersökningen, som Skolverket har gjort, kan man läsa om vad elever tycker 

det är som krävs för att man ska bli duktig på att läsa. Svenska nioåringar tyckte att det var 

viktigt att tycka om att läsa, kunna koncentrera sig, ha massor av tid att läsa och träna de 

svåra sakerna väldigt mycket. Studien visade att det inte var någon större skillnad på vad 

pojkar och flickor tyckte. I undersökningen frågade man också flera ungdomar i olika åldrar 

vad de tyckte; här skilde sig svaren mer åt än i de lägre åldrarna. Flickorna svarade att det var 

bra att ha många böcker omkring sig, och pojkarna svarade istället att man skulle ha livlig 

fantasi (Skolverket 1995). 

 

Vid första mötet med en ordblind elev, är det viktigt att man visar stor förståelse för just den 

eleven. Därefter ska man ta reda på vad det handlar om, lära sig hur man kan arbeta med 
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eleven, och om man kan ändra någonting i sin undervisning så att den passar även den här 

eleven (Taube 1997). 

 

Om eleverna tidigt har tappat lusten för att läsa för att det har varit för svårt eller för att 

de inte känner sig duktiga, så innebär det att vi som lärare måste hjälpa dem att få upp 

intresset för läsning. Förutsättningen för att detta ska fungera är att eleven får läsa texter 

som inte är för svåra, enligt Karin Taube. Texterna som eleverna läser bör inte heller 

vara långt ifrån deras egen värld så att de lätt kan förstå vad den handlar om (Taube 

1997). 

 
Läsning 

 
Vi måste ofta läsa högt ur bra böcker, skratta, njuta, kanske förfasa oss och gråta tillsammans. 

(Taube 1997, s.113-114) 
 
Många elever känner inte till så mycket litteratur när de kommer till skolan. Det är då viktigt 

att man direkt lägger ned mycket tid på läsning. För att detta ska fungera på ett bra sätt måste 

det finnas många bra böcker till hands. För att de yngre eleverna ska bli intresserade av 

litteratur, så kan det vara bra om de ser att de äldre eleverna läser mycket. Barn behöver ha 

läsande förebilder, vilket de kanske inte alltid har hemifrån. De äldre eleverna skulle därför 

kunna ha bokpresentationer för de yngre eleverna. De skulle också kunna presentera sina 

favoritförfattare just för att visa att det finns många som tycker att det är roligt att läsa. Men 

även klassläraren kan vara en förebild genom att t.ex. berätta om hur man som barn upplevde 

läsning. Det viktiga är att det finns många personer i elevernas närhet som visar att det är 

roligt att läsa och som delar med sig av sina läsupplevelser (Taube 1997). 

 

Skrivning 

Ett bra knep för att få alla elever i en klass att skriva, är att ge dem en uppgift där de själva får 

bestämma ämnet; det kan t.ex. röra sig om en upplevelse de har varit med om. Genom att ge 

en fri uppgift, där barnen exempelvis ska skriva om en dag på sommarlovet eller den bästa 

julklappen, kan man få de flesta elever att skriva. Taube anser att eleverna ska skriva utifrån 

en upplevelse, så att de skriver om någonting som de själva har valt. Och för att ytterligare 

öka elevernas intresse för läsning och skrivning så bör de få vistas på biblioteket så ofta som 

möjligt, så att de lär sig att hitta bland böckerna själva (Taube 1997). 
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Andra tillvägagångssätt 

Taube talar om andra sätt att jobba med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Hon anser 

att det första man bör göra är att ta reda på vilken självbild eleven har. Detta kan göras på ett 

enkelt sätt; läraren kan t.ex. studera, d.v.s. iaktta, eleven i klassrummet. Taube föreslår också 

att man kan använda sig av s.k. självbildsrapporter* (Taube 1997), vilket kan 

 
ge läraren information om huruvida en elev har en genomgående negativ syn på sig själv eller om 
den negativa synen på det egna jaget är begränsad till något speciellt område. 

(Taube 1997, s.116) 
 
Om det visar sig att det är en elev som har svårt att tro på sin egen förmåga så kan man 

använda sig av stödjande samtal (Taube 1997). Det som är viktigt när man genomför dessa är 

att: 

 
Den som ska delta i samtalet är en person som verkligen tycker om och intresserar sig för honom. 

(Taube 1997, s.118) 
 
Att skriva 

Processkrivning* är en bra metod att använda när någon ska lära sig läsa, eftersom den 

innebär att eleverna under en längre tid får jobba med sina texter. När eleverna får längre tid 

på sig att skriva, så brukar de också skriva längre texter som de själva blir mer nöjda med. 

Detta brukar leda till att de tycker att det är roligare att skriva, och på så vis blir deras 

självförtroende bättre (Hanö1998). 

 

Träning 

Läraren bör låta den enskilde eleven träna på det som just denne har svårt för; när det gäller 

både skrivning och läsning måste eleven få möjlighet att träna mycket på detta för att kunna 

behärska språket. När det gäller lästräning gäller det att de pedagoger som finns runt barnet 

ser till att välja rätt texter, detta för att det ska bli roligare för barnet att läsa. Det är viktigt att 

man har en uppföljning av texten, för att se om eleven har förstått den, och för att eventuellt 

kunna hjälpa till om eleven inte förstår. I uppföljningen av texten diskuterar man det lästa, 

och ser om barnet har några frågor som dykt upp i samband med läsningen (Svensson 1998). 

Även Lundberg talar, i Språk och läsning, om hur viktigt det är att träna på att läsa. Men trots 

att han anser att man måste träna mycket på läsning, så måste man inse att alla inte behöver 

träna lika mycket på att läsa. De som behöver mest lästräning är de elever, som har de sämsta 

förutsättningarna för att lära sig att läsa. Lundberg anser att det kan vara bra för elever som 

har läs- och skrivsvårigheter att inte behöva läsa böcker som är för svåra. Man kan istället 
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använda sig av böcker som innehåller ganska mycket bilder. Han anser nämligen att det då 

blir mycket lättare för eleverna att läsa de långa orden och jobbigare meningar. Men trots att 

han ser detta som ett bra alternativ så anser han att man ska vara uppmärksam på vilka böcker 

man väljer, så att det inte blir böcker som innehåller så mycket bilder, att själva läsandet av 

texten blir meningslöst (Lundberg 1984). 

 

Nivågruppering 

Astrid Ahl talar i Läraren och läsundervisningen om att hon tycker att nivågruppering är ett 

bra undervisningssätt. Hon anser att det är lättare att undervisa om man som lärare delar in 

eleverna i grupper efter hur mycket kunskaper de har. Det är lättare att undervisa en homogen 

grupp, menar hon. Det som automatiskt blir en av fördelarna är att man kan använda sig av 

den sociala kraften för att ytterligare underlätta undervisningen och inlärningen (Ahl 1998). 

 

Datorn som hjälpmedel 

Hanö skriver om andra sätt att jobba med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Han anser 

att datorn är ett utmärkt hjälpmedel för dagens elever. De allra flesta elever använder idag 

datorer till att leta upp information, men de använder dem också för spel, vilket gör att de har 

en datorvana. Ett annat skäl till att det är bra att använda datorer är också att det krävs 

datorvana för de allra flesta jobb nuförtiden (Hanö 1998). 

 

Precis som Hanö så skriver Svensson om att datorer kan användas i undervisningen för att 

hjälpa elever att skriva bättre texter. Hon säger att det är lättare för en elev att i efterhand 

utveckla sin text om den är skriven på dator. Att ändra i texten på en dator innebär ju inte att 

man måste sudda ut så stor del av texten och man behöver absolut inte skriva om uppsatsen 

för att den ska se prydlig ut igen. Detta, anser hon, leder till att eleverna kan skriva långa 

texter även om de har en dålig handstil, eller tycker att det är tråkigt att skriva om samma text 

flera gånger. Ytterligare en fördel finns och det är att eleven inte behöver tänka på stavning 

direkt utan kan gå in i texten och rätta under ett senare tillfälle. Datorn är inte bara ett bra 

alternativ för eleverna; lärarna kan också ha stor nytta av den, anser Svensson. Om elever 

med läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att skriva sina texter på dator kan läraren bedöma 

dessa texter på exakt samma sätt som de bedömer de andra elevernas texter. Det enda eleven 

då behöver få kommenterat är innehållet. Andra saker som annars hade varit irriterande som 

handstilen och stavningen behöver läraren inte ägna en tanke åt under genomläsningen. I 

svenskundervisningen kan man med hjälp av datorer få den individuella undervisning som är 
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bra för att kunna tillgodose alla elevers behov. De kan sitta och jobba enskilt och ändå få ett 

omedelbart svar på om de har gjort rätt eller inte. Dessutom så behöver eleverna inte skriva 

för hand, vilket kan kännas jobbigt för många elever som har svårigheter med skrivning. Om 

eleverna istället vet att bokstäverna kommer att se likadana ut hela tiden så kan det t.o.m. 

göra att det blir lättare att stava. När eleverna sedan är redo för att skriva för hand är deras 

stavning redan ganska bra och då kan de istället öva på att skriva snyggt istället för att vara 

tvungna att koncentrera sig på stavningen. Detta leder i slutändan till att eleverna vet att när 

de lämnar in ett arbete så är det snyggt och prydligt redan från början, eftersom de skriver på 

dator (Svensson 1998). 

 

Lek i undervisningen 

Det är viktigt att ta in leken i skolan. Laila Åge anser att den är ovärderlig för eleverna i deras 

inlärningsprocess. Det är också oerhört viktigt att man använder sig av rätt metodik redan 

från skolstarten för att väcka elevernas intresse för att lära, och dessutom tycka att det är 

roligt. Författaren anser att läslekar är ett bra sätt att väcka elevernas intresse och självkänsla 

(Åge1995). 

 

Miljön 

Det är oerhört viktigt att skolmiljön är stimulerande. För att man ska kunna skapa en sådan 

miljö så måste det finnas någon vuxen som kan ordna en trivsam miljö där alla elever har 

möjlighet att utvecklas, anser Svensson (Svensson 1998). 
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ATT TÄNKA PÅ 

 

Några grundläggande saker som man som lärare kan tänka på när man jobbar med en 

ordblind elev är att man: 

 
• aldrig kräver att barnet skall öva läsning i andra läsmaterial än dem som vi vill veta 

innehållet i, 
• därmed arbetar utifrån barnets starkaste sidor (Hur klena de än må vara i absolut mening!), 
• hela tiden jämför barnet med sig själv, dvs noga ger akt på det individuella barnets 

läsutveckling. 
• låter bli att använda några slags objektiva prov för att bedöma barnets lässkicklighet utan 

alltid gör sina kontroller i sådana lässituationer som är naturliga för barnet, 
• stimulerar till att barnet alltid innehållsmässigt får en så god förberedelse som möjligt innan 

det någonsin försöker läsa en text (etablering av förförståelse) och  
• helt inriktar sig på att hjälpa barnet att bearbeta innehållsuppfattningen väl. Det är inte den i 

avseenden riktiga avläsningen, som är primärmålet. Det viktiga är att innehållsuppfattningen 
blir acceptabel utifrån elevens ändamål med läsningen. 

(Edfeldt 1982, s.159) 
 
Värdefullt med en diagnos 

Hanö skriver att det för dyslektiker kan vara oerhört vikigt att få en diagnos eftersom de då 

kan få och kräva en annan hjälp än de kan få utan diagnos. De elever som han har träffat som 

har fått en diagnos har tyckt att det har varit något positivt. De får därför en förklaring till 

varför de har haft stora svårigheter med arbetet i skolan. För vuxna kan det vara viktigt att få 

en diagnos p.g.a. att man ute på högskolor och universitet kan hjälpa en dyslektiker genom att 

ge den personen muntliga test istället för skriftliga och erbjuda studenterna litteratur som 

exempelvis kassettband för att underlätta deras studier vid dessa instanser (Hanö 1988). 
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VÅR DEFINITION AV LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 

Att tala om läs- och skrivsvårigheter innebär att ta upp ett väldigt stort begrepp. I själva 

uttrycket läs- och skrivsvårigheter ingår väldigt många olika svårighetsgrader av det här 

problemet, allt från personer som har fått diagnosen dyslexi till dem som har svårigheter som 

märks men som inte går att ställa någon diagnos på. Ofta sägs det att alla som har någon grad 

av svårigheter med skrivning och läsning har lite dyslexi. Som lärare tycker vi därför att det 

är viktigt att man är tydlig med vilka slags svårigheter det handlar om. 

 

Ordblindhet är en annan term som används ofta. Den syftar till att berätta att det är en person 

som har fått en diagnos, vilket innebär att det är samma sak som dyslexi. Maria Wellros, som 

vi har skrivit om tidigare i uppsatsen har fått diagnosen dyslexi, men föredrar termen 

ordblindhet eftersom den beskriver att hon ”är lite blind för orden.” (Wellros 1995, s.44) 

 

När vi började prata om det här arbetet, försökte vi göra klart för oss själva vad vi menade 

med läs- och skrivsvårigheter. Vi ville inte kalla det för lättare läs- och skrivsvårigheter, det 

tyckte vi lät för diffust. Som vi skrev i bakgrunden till arbetet, så valde vi att kalla dyslexi för 

ordblindhet då vi tyckte att Maria Wellros förklaring var bra. Vi beslöt oss efter det att kalla 

det andra vi ville beröra för läs- och skrivsvårigheter. Genom att använda oss av det här 

begreppet, vill vi visa på att alla som har svårt att läsa och skriva inte nödvändigtvis behöver 

ha en diagnos; problemen är hos dem vi vill beskriva inte fullt så uttalade som hos ordblinda. 

Vi menar att även den här kategorin elever finns.  

 

Vi vill beskriva läs- och skrivsvårigheter som man inte har kunnat ställa en diagnos på så här:  

En elev med läs- och skrivsvårigheter är en elev som av någon anledning inte lärt sig läsa och 

skriva ordentligt. Stavningen kan vara knackig för att eleven inte har ro eller koncentration 

nog att skriva en längre text, medan enstaka ord stavas rätt. Som exempel på detta kan 

nämnas en flicka i år sex. För henne var det även ointressant att läsa böcker, och hon hittade 

gärna på annat när hon var tvungen att läsa. 

 

Orsakerna kan vara många och varierande. En kan vara att eleven inte lärt sig på grund av 

understimulans. Eleven kanske tycker att det är jobbigt att läsa och skriva, och lägger därför 

ned minimal energi på det. Vi har berört en del aspekter angående lärande, läsande och 

ordblindhet tidigare i arbetet. Malmquist berör brister i undervisningen (Malmquist 1971, 
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s.29, punkt g), Taube berör elevers motgångar som leder till att de tappar lusten att lära 

(Taube 1997, s.62) och Liberg berör de förkunskaper som det enligt henne krävs att eleven 

har för att klara undervisningen (Liberg 1993, s.140-141). Vi anser att elever som erfar 

någonting av det vi här nämnt, inte nödvändigtvis är ordblinda, utan att nämnda orsaker även 

kan förorsaka läs- och skrivsvårigheter. 
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SAMMANFATTNING 

Att göra ett arbete om vad läsning är och vilka problem man som lärare kan möta i 

undervisningen har för oss varit väldigt viktigt. Vi har lärt oss mycket och framför allt tycker 

vi att vi har upptäckt att man inte kan ta något för givet. Att läs- och skrivsvårigheter kan 

bero på många olika orsaker var för oss tydligt redan innan vi började skriva uppsatsen, men 

att det fanns så otroligt många saker som påverkar hade vi inte riktigt reflekterat över. Det 

som dessutom har visat sig är att alla dessa faktorer som vi har tagit upp spelar in. För att 

kunna hjälpa elever som har dessa svårigheter, så tycker vi att en lärare behöver ha en 

helhetssyn på eleverna. Utan dessa kunskaper har man ett utgångsläge som gör att det kan bli 

svårt att hjälpa eleverna. 

 

Som vi skrev i början av uppsatsen, så finns det både likheter och olikheter vad gäller tal- och 

skriftspråk. Synsättet beror helt på vilket perspektiv man har. Vi tror inte att det finns en 

given infallsvinkel för lärare, utan synsättet kan skilja från lärare till lärare, m.a.o. från person 

till person. Ett barns olika lässtadier kan också benämnas på olika sätt, men en sak är i alla 

fall säker: barn går igenom olika stadier vid olika tidpunkter. Allas utveckling ser givetvis 

inte likadan ut, och det kanske är det som är dilemmat när det forskas och dras slutsatser; 

man kan aldrig generalisera. Det är utifrån detta faktum intressant att läsa Kullbergs Vi 

lyssnar till barnen som lär sig läsa och skriva. Hennes iakttagelser bekräftar just att det inte 

går att generalisera. En annan intressant aspekt med hennes bok är att hon visar att alla elever 

faktiskt kan lära sig läsa och skriva om de får upptäcka språket själva. Enligt det traditionella 

synsättet ska alla barn lära sig samma sak samtidigt under ledning av läraren, men Kullberg 

har visat att det går lika bra med hjälp av motsatt metod. 

 

Efter att ha behandlat vad läsning är, kan vi dra slutsatsen att det är en komplicerad process 

som människan delat upp för att lättare förstå den. Att ett barn lär sig läsa utan problem är 

ingenting som är givet, många faktorer kan inverka. Med ökad medvetenhet om vad som 

egentligen sker, både när man läser och lär sig läsa, kan man förhoppningsvis motverka att 

läsningen känns jobbig för eleverna. 

 

Ordblindhet är som vi sett heller ingen lätt sak att definiera. Vi har i arbetet försökt att ge 

exempel på några synbara symptom, men de är troligtvis fler än så. Problemen man ställs 

inför som lärare ser alla olika ut, men genom att sätta sig in i hur dessa tar sig uttryck kan 
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man förhoppningsvis med ökad erfarenhet upptäcka fler. Det viktigaste är dock att komma 

ihåg att en ordblind elev inte på något sätt är dum. Som lärare får man inte ha den 

inställningen. Samhället i stort ger ofta ordblinda det budskapet, och därför är det desto 

viktigare att vi som professionella inte gör det. Att vara professionell kanske innebär just det: 

att inte ha några fördomar. 

 

Ordblindhet kan bero på många olika saker, och kan också vara av olika grad. Ordblindhet 

innebär att man har så grava problem med läsning och skrivning att man har kunnat ställa en 

diagnos. Vad ordblindhet egentligen är tvistar forskarna om. Många forskare anser att det är 

ett fysiskt handikapp som beror på att hjärnhalvorna inte fungerar tillsammans som de borde. 

Det finns många som har svårigheter med att läsa och skriva, men som inte kan få någon 

diagnos eftersom deras problem inte är lika grava som en dyslektikers. Deras problem kan 

vara grundade i något helt annat, t.ex. en sådan sak som att deras lärare har använt sig av en 

metodik som inte har passat just den eleven. Det kan vara så att eleven inte har fått tillräckligt 

med språklig stimulans hemifrån och därför inte har någon grund att stå på inför skolstarten. 

Detta kan leda till att barnet redan tidigt känner sig sämre än alla andra och kanske ger upp 

eftersom det känns alldeles för svårt att lära sig att läsa. 

 

Vi ville i och med att vi började skriva på den här uppsatsen ta reda på hur man egentligen 

kan arbeta med elever som är ordblinda och vi har till vår glädje upptäckt att det finns många 

sätt. Alla sätt som vi har läst om kanske inte har varit exakt anpassade efter elever med 

svårigheter att läsa och skriva. Vi har ändå tagit upp dem för att visa att det ibland kanske 

räcker med att man är extra noggrann med att tänka på dessa saker när man planerar sin 

undervisning och sitt klassrum. Dessa arbetssätt kan givetvis också vara roliga och 

annorlunda inslag i den s.k. vanliga undervisningen, där det är minst lika viktigt att stimulera 

sina elever. 

 

Det vi främst har kommit fram till, och som är oerhört viktigt att tänka på, är att varje elev 

behöver en undervisning som passar för just denne. Man måste som lärare tänka på att alla 

elever är olika och att alla inte kan lära sig av samma undervisningsmetod. När man läser 

detta så kan första tanken vara att man funderar över de stora klasserna som man har ute i 

skolan i dag. Att man p.g.a. antalet elever i varje klass inte hinner hjälpa alla. Och hur ska 

man då kunna bedriva en undervisning där alla elever kan få den individuella hjälp som de 
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behöver? Detta är tyvärr inte något vi kan svara på just nu, och det är inte heller vårt syfte 

med den här uppsatsen. 

 

Andra tips som vi har fått av den litteratur vi läst, är att man kan arbeta med datorer eftersom 

nästan alla elever i dag är vana vid att hantera datorer. Dessutom så får de ett omedelbart svar 

på om de har gjort rätt eller fel. Att kunna använda datorer anser vi är bra eftersom man på så 

sätt kan individualisera i undervisningen. Man kan utifrån det man vet om varje enskild elev 

göra ett träningsprogram som just den eleven kan träna på när man har möjlighet att använda 

datorn. Detta, anser vi, leder till att eleven har möjlighet att känna sig mer trygg i 

klassrummet, vilket vi tycker är en förutsättning för att inlärningen ska fungera. Om eleven 

känner sig mer trygg kan det dessutom vara lättare att kunna erkänna både för sig själv och 

andra att denne har problem med läsning och skrivning. Detta tror vi då kan hjälpa eleven att 

komma igång med att försöka träna bort sina svårigheter. Det behövs mycket mod och 

mycket ansträngning för att börja ta itu med ett sådant problem. Om eleven då har stöd från 

sina klasskamrater, så tror vi att det underlättar mycket för den elev som har svårt med 

läsning och skrivning. Trots alla olika sätt som man kan jobba på, så är det i slutändan träning 

som är viktig. För att man ska ha en möjlighet att bli bättre så måste man öva mycket, för 

övning ger färdighet. 

 

Vi citerade i början av uppsatsen Lpo94. I utdraget står bl.a. att läsa om vad alla elever kan 

förvänta sig av undervisningen. Vi citerade också betygskriterierna för år 9 i svenska. I 

Lpo94 står att läsa om alla elever har rätt till en likvärdig utbildning samt att hänsyn ska tas 

till elevernas förutsättningar, medan betygskriterierna uttrycker vissa kriterier som den 

enskilde eleven ska uppnå för ett visst betyg. Här finns ett problem; samtidigt som skolan och 

läraren ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar, så är det inte alltid som elevens 

förutsättningar räknas med i betygssättningen. Det råder alltså en motsättning mellan Lpo och 

betygskriterierna. Vi anser att man ibland behöver fundera över vad eleverna ska kunna när 

de går ut grundskolan istället för att endast se på undervisningen som något som man planerar 

ett år i taget. Alla elever måste få känna att de även på kort sikt gör framsteg för att inte tappa 

lusten att lära, även om kunskapen inte motsvarar årskullens kunskap. 

 

Den litteratur vi läst behandlar mycket tänkvärt, men en gemensam poäng verkar vara just att 

det är viktigt att individualisera i undervisningen, precis som Lpo94 uttrycker. Ester Stadler 
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verkar vara den enda som inte anser att det är möjligt i dagens läge. Hon uttrycker sig 

fördenskull inte negativt till individualisering. 

 

Vi tror att det viktigaste är att vi som lärarkår inser att alla elever som har läs- och 

skrivsvårigheter är olika. Det finns inte en enda elev som är lik en annan. Om man som lärare 

har detta i åtanke när man planerar sin undervisning, så tror vi att man redan där har nått 

väldigt långt. Att individualisera undervisningen tror vi kan hjälpa elever att fortsätta kämpa 

trots att skolarbetet är jobbigt eftersom man då blir sedd av läraren. Alla är någon. Någon 

som är så viktig att undervisningen utformas precis efter dennes behov. 
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BILAGA 1: LISTA ÖVER ORD, NAMN OCH BEGREPP 

 

Alexi 

Alexi är lässvårigheter som uppstått hos normala läsare. Genom t.ex. en hjärnskada har de 

förlorat sin normala läsförmåga och är nu dyslektiker (Høien/Lundberg 1992). 

 

 

Avkodning (el. ordavkodning) 

 
Avkodning är läsandets tekniska sida, där det gäller att utnyttja skriftspråkets princip eller kod för 
att komma fram till vilket ord som står skrivet. 

(Høien/Lundberg 1992, s.35) 
 
 

Basken 

Basken är en liten fantasifigur som bor i ett lådhus i bokhyllan hos Birgitta Kullberg. Hon 

och Anita Ström, en författarkollega, jobbade med en läromedelsserie som hette Mitt i prick 

under 1970-talet. Det var då Basken kom till. Barn har sedan han skapades skrivit till honom, 

och han har varit oerhört populär. Han kommer från ett land på en annan planet, och talar 

därför annorlunda (Kullberg, 1992). Så här beskriver Kullberg själv figuren: 

 
Basken fick sitt namn efter mina och Anita Ströms initialer BASK. När vi började arbeta med 
läromedelsserien talade man om baskunskaper vilket förkortades bask. Idag talar man om 
grundläggande färdigheter […] Vi önskade genom Basken förmedla att alla delar i ett språk är 
meningsfulla. Maja Wittings innehållsneutrala språkstrukturer blev ju kallade meningslösa 
stavelser i en ytlig debatt. Vi ville markera att vi inte deltog i denna. Vi lät därför Basken få ett 
annat språk. När han talar känner barnen igen delar av sitt språk och när barnen talar känner 
Basken igen delar av sitt. Basken är tecknad efter människans proportioner och lätt att avbilda, 
forma och klä på. 

(Kullberg 1992, s.86) 
 
 

Bottom-up 

Genom att förstå delarna, förstår man också helheten, vilket gör att man i en 

undervisningssituation utgår från delarna för att nå helhetsbilden och därmed kunskapen 

(Liberg 1993). 

 
Den första [modellen] kan beskrivas som en bottom-up-modell, vilken kännetecknas av att läsning 
ses som en process med linjär kvalitet […] 

(Fahlén 1994, s.22) 
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Explicit språk 

 
Med explicit språk menas en fyllig och väl sammanhållen text. Den är i informationshänseende 
självbärande. […] Vanligtvis förknippas den explicita språkformen mer med skriftspråk […]. 

(Liberg 1993, s.116) 
 
 

Fixationspunkter 

De ställen i en text som ögat stannar upp på vid läsning. Antalet fixationspunkter minskar 

med ökad läserfarenhet. Fixationspunkterna, eller –pauserna, ger läsaren möjlighet att förstå 

innehållet i texten, då förståelsen aldrig äger rum under ögon-rörelserna. Fixationens längd 

kan variera från 7/10 sekund till två och en halv sekund enligt Buswell (Malmquist 1971). 

 

 

Förståelse 

 
Förståelseprocessen i läsandet kräver […] arbete på en högre mental nivå. Det handlar om att 
knyta det man läser till egna erfarenheter och referensramar, dra slutsatser, tolka osv. 

(Høien/Lundberg 1992, s.35) 
 
 

Implicit språk 

 
Implicit språk är fragmentariskt med viss information utelämnad. Vanligtvis förknippas […] den 
implicita [språkformen] mer med talspråk. 

(Liberg 1993, s.116) 
 
 

Koartikulation 

Koartikulation betyder ordagrant sam-uttal. Det är med andra ord fråga om att ljuda ihop 

bokstäver till ett ord när man talar om att koartikulera. 

 

 

Lingvistisk medvetenhet 

 
Den lingvistiska medvetenheten innebär […] förmågan att skifta uppmärksamhet från innehåll till 
form. 

(Lundberg 1984, s.39) 
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LOF-kursen 

LOF står för Läraren och färdighetsträningen. Vi läste kursen den femte terminen på 

Grundskollärarprogrammet, hösten 2000. 

 

 

Meningslösa stavelser 

Birgitta Kullberg redogör i Vi lyssnar till barnen som lär sig läsa och skriva bl.a. för olika 

läsinlärningsmetoder, däribland. Wittingmetoden. Metoden är en psykolingvistisk metod 

utarbetad av Maja Witting. Metoden börjar med vokalerna, och bygger på att barn ur ett stort 

förråd ”neutrala stavelser” (Kullberg 1992, s.66) ska plocka ut ord och med hjälp av 

stavelserna också bygga nya. Metoden har blivit omdebatterad då stavelserna ansetts 

meningslösa, och därmed har hela metoden blivit ifrågasatt som inlärningsmetod. Så här 

skriver Kullberg: 

 
Det pedagogiska hantverket […] innehåller förberedelsearbete, arbete med innehållsneutrala 
språkstrukturer, självständig läsning och skrivning och arbete med principer för ljudstridiga ords 
stavning. Samtidigt är detta hantverk så anpassat att varje tillämpningsområde ska kunna få sina 
krav tillgodosedda. 

(Kullberg 1992, s.67) 
 
 

Metalingvistisk medvetenhet 

 

Att erövra metalingvistiska förmågor innebär att utveckla medvetenhet om vad som pågår när man 
benämner objekt eller handlingar, ger en tillsägelse, eller när man skriver eller läser. Det innebär 
att barnet avskiljer representationerna från det som de representerar och börjar fundera över 
korrespondensen mellan ord och saker. 

(Fahlén 1994, s.105) 
 
 

Processkrivning 

Processkrivning handlar om att en text man skrivit bearbetas flera gånger, t.ex. under en 

längre period. Syftet är att eleven ska bli medveten om och utveckla språket. 

 

 

Schema 

En individuell samling erfarenheter och kunskaper som man utgår från att alla har. Alla nya 

kunskaper och erfarenheter möts av detta schema, som ger ”tolknings- och 

organisationsramar” åt det nya (Høien/Lundberg 1992, s.134). 
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Man kan tänka sig schemat som en sorts informell, privat, oartikulerad teori om händelser, objekt 
eller situationer som vi möter. Den totala uppsättningen scheman som vi har tillgång till utgör vår 
privata teori om den verklighet vi möter. 

(Fahlén 1994, s.70) 
 
 

Självbildsrapport 

Självbild är den bild den enskilde individen har av sig själv. Den kan vara medveten eller 

omedveten. Självbildsrapporter kan göras utifrån iakttagelser av individer, men även utifrån 

förtryckta test där individerna ifråga får värdera sig själva utifrån en skala. Nackdelen med ett 

sådant test är att man måste vara medveten om sig själv, annars riskerar resultatet att bli 

godtyckligt. Psykologiförlaget har gett ut några godkända tester; dessa leder till en 

självbildsrapport (Taube, 1997). 

 

 

Strategi 

Att använda sig av strategier innebär en ansträngning som måste ge resultat. Man kan inte 

lära ut inlärningsstrategier, utan eleven måste själv komma fram till en som passar eleven 

själv. Utan en personlig strategi får inte eleven uppleva att den klarar någonting på egen hand 

(Høien/Lundberg 1992). Med andra ord: lärare kan tipsa sina elever om olika knep, men inte 

förvänta sig att alla förstår hur man använder dem. 

 

 

Tillbakagående rörelser 

De rörelser en läsare gör med ögat för att gå tillbaka i den redan lästa texten för att läsa om 

stycket i fråga. Kallas även regressioner(Malmquist 1971). 

 

 

Transkriberad text 

När man spelat in en röst på t.ex. kassett, och sedan skriver så som det låter transkriberar 

man. En sådan text ser inte ut som en text som är avsedd för skrift. 

 

Top-down 
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Genom att utgå från helheten förstår man också delarna, vilket gör att man i en 

undervisningssituation utgår från helheten för att nå delbilder och därmed kunskapen (Liberg 

1993). 

 
Den andra [modellen], en top-down-modell, anser både processen och instruktionerna vara 
beroende av samverkan och förståelse. Läsundervisningen måste formas runt betydelse och 
tolkning av text, och interaktionen mellan innebörd, språk och tryckt text betonas. 

(Fahlén 1994, s.22) 
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