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Abstract 

GROOARN, M. Stumbling reading. Departrnent of Communication Studies, 
University of Linköping. SIC 24. 

The general aim of this report is to go into particulars about reading disability of 
some pupils (ages 17-19) in the integrated upper secondary school 
("gymnasium") in Sweden. I discuss their difficulties to decode long words, their 
misreading of small, usual words, their phonological, morfological and lexical 
faults in reading and their wrongly made hypotheses. I also point out their 
difficulties in rhyming and rhythmic reading and I discuss their poor reading 
comprehension. 
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FÖRORD 

Det har under de senaste åren funnits ett behov av fortbildning och 
fortbildningsmaterial för svensklärare. Hösten 1986 startade ett projekt 
"Forskning och svenskundervisning" vid Tema Kommunikation i Linköping. 
Projektet stöds ekonomiskt av Forskningsrådsnämnden och bedrivs i samarbete 
med Fortbildningsavdelningen i Linköpings högskoleregion. Projektansvarig är 
professor Gunnar Hansson. 

Ett antal forskare har ombetts medverka i föreliggande skriftserie, där 
undervisningsrelevanta forskningsresultat presenteras. Avsikten är, att lärare och 
andra som är intresserade av barns och ungdomars läsutveckling ska kunna ha 
nytta och glädje av skrifterna i sin praktiska verksamhet. 

Kmgg~ig Läsning kan sägas vara en fördjupning av mina tidigare böcker, Dålig 
Läsning (avh) och Tråkig Läsning. I mitt arbete som speciallärare i gymnasiet 
har jag mött hundratals ungdomar, som av olika anledningar är svaga läsare. 
Många av dem har "obegripliga" svårigheter. Med det menar jag, att det är svårt 
för oss "normalläsare" att förstå, hur och varför väl begåvade elever inte lyckats 
lära sig läsa på ett för dem själva önskvärt sätt under grundskoletiden. 

För att verkligen kunna hjälpa en lässvag elev måste läraren, bland mycket 
annat, försöka analysera elevens alldeles speciella läsbeteende. Det är en mycket 
svår uppgift. Hur gör just den här läsaren, när han/hon försöker angripa en text? 
Vad är det som gör, att läsningen inte fungerar? Vad är det som sker- eller inte 
sker - vid mötet med bokstäver? Hur tänker man, när läsningen inte ger något 
begripligt innehåll? Hur känner sig en lässvag elev i gymnasieskolan? Hur 
mycket är psykiska pålagringar? I hur hög grad spelar en dålig självbild in? 

Min förhoppning är, att den som läser Knagglig Läsning ska få en liten inblick 
i, hur normalbegåvade, svaga läsare går tillväga vid mötet med skriven text. 
Dessutom h<?ppas jag, att den skicklige läsaren ödmjukt inser hur svårt det är au 
på djupet FORSTÅ, hur det är att inte kunna läsa det man vill och behöver 
kunna läsa! 

En preliminär version av Knagglig Läsning låg till grund för en seminarieserie 
vid Tema Kommunikation, Universitetet i Linköping, vårterminen 1988. Jag 
vill tacka de svensklärare, som under dessa sammankomster delade med sig av 
sin rika erfarenhet och som gav mig positiv kritik och många goda råd. 



Ett särskilt tack vill jag rikta till professor Gunnar Hansson, som nu för andra 
gången varit min Vergilius. Redan som doktorand hade jag nämligen turen att få 
Gunnar som handledare, något som för mig var av största betydelse. Till sist ett 
tack till min dotter, Åsa, som hjälpt mig i den språkliga brottningskampen, det 
vill säga med korrekturläsningen. 

Varberg, september 1988 

Margareta Grogarn 



INLEDNING 

Föreliggande rapport är en beskrivning av normalbegåvade men lässvaga 
svenska gymnasieelevers läsbeteende. 

Det finns alltid ett skäl till tillkommelsen av en skrift. Författaren vill givetvis 
att det han skriver ska läsas och begrundas. Min avsikt med denna rapport är: 

att lärare och rektorer ska få inblick i hur svårt en grupp elever, både på 
teoretiska och praktiska linjer, kan ha det i sina studier, 

att politiker och beslutande tjänstemän ska fås att begripa, att lässvaga, 
svenska gymnasieelever kan behöva specialundervisning och att det just 
under gymnasietiden är speciellt gynnsamt att sätta in en sådan, eftersom de 
då är språkligt mogna att ta emot och angelägna om att få hjälp, 

att politiker ska fås att inse att en fullgod läskunnighet är en 
livsnödvändighet för alla människor i ett demokratiskt samhälle, 

att föräldrar ska upptäcka att de själva måste ta ansvar för sina barns 
språkutveckling, 

att skolmyndigheterna ska inse att lågstadietiden är den viktigaste tiden i ett 
barns skolliv och att lågstadielärarna därför måste få ALLT stöd, som de 
behöver för att lära VARJE barn att läsa efter sin förmåga, 

att visa på barnavårdscentralernas och daghemspersonalens ansvar för barns 
språkliga utveckling, inte minst genom föräldraupplysning, 

att få massmediafolket att dels fatta att de har ett stort språkligt ansvar i vårt 
samhälle och dels fundera över om deras tänkta mottagare förstår budskapet, 

att få kulturarbetarna att förstå, att det inte är någon kulturgärning att 
använda sig av ett sådant fikonspråk, att det endast är "de egna" inom 
kulturetablissemanget som får del av vårt kulturutbud, 

att kanske få den institution, vars uppgift är att städse arbeta "uppå svenska 
språkets renhet, styrka och höghet", att förstå att det är hög tid nu. 

BAKGRUND 

I min doktorsavhandling, Dålig Läsning (1979), redogör jag för läs- och 
stavningsfärdigheten hos 500 elever på två av gymnasieskolans yrkesinriktade 
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linjer. Trettio av dessa elever berättar också i intervjuform bl a om sin syn på 
läsning och böcker, om hur det kändes att vara en svag läsare i grundskolan, 
om sina egna och föräldrarnas läsvanor, om lärarbyten på lågstadiet och om sitt 
yrkesval, som är avhängigt av betygen, som i sin tur är avhängiga av 
läskunnigheten. 

I boken Tråkig Läsning (1984) beskriver jag mer ingående hur kunskapsluckor 
och färdighetsbrister i läsning samt hur auditiv och visuell dyslexi drabbar 
elever i gymnasieskolan. Jag visar också hur jag genom en noggrann analys 
försöker komma fram till varje enskild elevs behov och hur jag sedan arbetar 
med grundläggande stavnings- och lästräning i gymnasiet. 

SYFTE 

I denna skrift, Knagglig Läsning, kommer jag att tränga djupare in i 
problematiken. Avsikten är att ingående belysa läs beteendet hos ett antal svaga 
läsare i gymnasiet. På vilka olika sätt läser elever fel? Hur drabbar 
felläsningarna läsförståelsen? Varför kan vissa elever inte rimma? Varför läser 
elever vidare utan att ha en aning om vad de läser? Spelar det någon roll om 
man läser fel på småord och ändelser? 

SITUATION 

Jag arbetar som speciallärare vid gymnasieskolans samtliga linjer. Alla elever 
deltar frivilligt i undervisningen och bestämmer själva vilken typ av hjälp de 
vill ha. De allra flesta väljer att få specialundervisning utanför sitt ordinarie 
schema och då helst i 60-80-minuterspass. 

Till mitt arbete hör också att jag föreläser i gymnasieskolor runt om i landet. 
På så sätt står jag i ständig kontakt med speciallärare, svensk1ärare och rektorer, 
vilket ger mig en god överblick av problematiken kring läs- och 
skrivsvårigheter i våra gymnasieskolor. 

ELEVER 

Under läsåret 1987-88 har jag låtit 28 lässvaga elever läsa in olika texter på 
ljudband. Eleverna betecknas i rapporten med bokstäver eller 
bokstavskombinationer. I de nedtecknade samtalen mellan mig och eleverna 
betecknar jag mig själv med M. Två tredjedelar av eleverna är pojkar men i 
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diskussionerna kallas alla elever av praktiska skäl och av diskretionsskäl för 
"han". Alla elever har svenska som modersmål, är normalbegåvade och går i 
norrnalldass. 

Samtliga elever har mer eller mindre stora lässvårigheter. De flesta har 
kunskapsluckor och färdighetsbrister i läsning. Endast fyra kan betecknas som 
dyslektiker och av dessa har tre auditiva och en visuella problem. 

TEXTER 

Eleverna läser några olika typer av texter. En elev (E) läser ur sin lärobok i 
Konsument- och Varukunskap, en elev (Z) läser en LL-bok om Andres luftfärd 
och fem elever läser artiklar från ett centralprov i svenska för 2-årslinjer. De 
övriga eleverna läser ur två mycket lättlästa lågstadieböcker: Hattstugan av Elsa 
Beskow och Jakten av Fisker. 

Den förstnämnda är en bilderbok, som är skriven på vers och där eleverna ska 
rimma själva. Den senare är en berättelse om en stenålderspojke. Den är 
lättlixad och tryckt med stor stil. Anledningen till att jag valt dessa böcker är 
dels att jag vill se, hur de svaga läsarna klarar mycket lätta texter och dels att 
jag vill att de ska få en chans att lyckas med sin läsning. 

Jag vill inte att mina elever ska behöva känna sig som objekt för statistiska 
eller andra vetenskapliga undersökningar. De har kommit till mig för att få 
hjälp och det är viktigt att deras självförtroende inte blir ännu sämre än det 
redan är. Mitt Iästest och vårt samtal ska ingå i ett naturligt sammanhang, där 
eleverna känner att det som sker är för DERAS bästa. Jag är dem stort tack 
skyldig inte bara för att de tillåtit mig att spela in deras högläsning, utan också 
för att de gått med på att spela in våra samtal. 

REFERENSLITTERATUR 

Det bedrivs idag en omfattande läsforskning över stora delar av världen. 
Fortfarande finns många stora och olösta problem kring läsning, läsinläming, 
lästräning, analfabetism och lässvårigheter. Det finns många olika 
teoribildningar och uppfattningar, vilket är glädjande eftersom det 
förhoppningsvis driver forskningen framåt. Alla läsforskare och läspedagoger 
arbetar ju ändå mot samma mål - att göra så många människor som möjligt 
läskunniga. 
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Under mitt arbete med ett stort antal lässvaga gymnasieelever har jag ständigt 
sökt nya metodiska vägar. Största hjälpen härvidlag har jag fått genom att 
lyssna på mina egna elever. Men givetvis har vissa läsforskare betytt mycket i 
detta sökande. I denna skrift, Knagglig Läsning, finns inga källhänvisningar i 
den löpande texten. Jag kommer istället att här redovisa några av de forskare 
och praktiker som i hög grad påverkat mitt tänkande. Den som är intresserad av 
ytterligare fördjupning vad litteratur beträffar hänvisas till litteraturlistorna i 
mina, tidigare nämnda, böcker samt till referenslitteraturen hos nedanstående 
forskare. 

Först och främst vill jag nämna några skrifter av professor Ingvar Lundberg, 
inte minst därför att hans teorier går att applicera på min praktiska verksamhet. 

Läsprocessen i ljuset av aktuell forskning. (1981) 
Läs- och skrivsvårigheter i ljuset av aktuell forskning. (1984) 
Språk och läsning. (1984) 

Genom att ständigt återkomma till Ingvar Lundbergs böcker har jag inte bara 
fått större insikt utan också funnit lösningar på många av de komplicerade 
problem, som jag mött i min praktik. Stundom har jag också fått bekräftelse 
på, att jag varit på "rätt väg". 

Lundberg beskriver på ett lättbegripligt sätt hur den svårbegripliga 
läsinlärningen går till. Han framlägger olika teorier om läsprocessen och han 
diskuterar läs- och skrivsvårigheter ur olika synvinklar. Dessutom kartlägger 
han i stora drag den aktuella, internationella läsforskningen. 

Jag skulle ha kunnat referera till Ingvar Lundbergs forskning på var och 
varannan rad i denna rapport. Med det vill jag säga, att det är en god hjälp att 
läsa hans böcker för den, som vill förstå hur svaga läsare fungerar. 

Professor Eve Malmquists bok Läs- och skrivsvårigheter hos barn (1966) ger, 
trots att den har några år på nacken, fortfarande baskunskaper för den som vill 
veta något om läsinläming och läs- och skrivsvårigheter. 

En annan äldre bok som jag ständigt återkommer till är Läs- och 
skrivsvårigheter på mellan- och högstadiet av Annie Dahlquist (1968). Den har 
varit och är en liten guldgruva, när det gäller att få grepp om problemhärvan 
kring läs- och skrivsvårigheter. Dahlquists elevsyn, som genomsyrar hela 
boken har betytt mycket för mig och förhoppningsvis också för mina elever. 
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Till H.-J. Gjessings bok Dyslexi {1978), 
Mogens Jansens bok The teaching of reading without really any 
method, (1978), 
Ebbe Lindells bok Läs- och skrivmetodikens psykologi, (1968) samt 
A. Elbek & J. Jordals bok På elevens betingelser, (1980) 

vänder jag mig ideligen för att få hjälp att förstå mycket av den problematik jag 
möter i min praktik. 

M. Wittings lärarhandledning Att lära läsa utan bild och läsebok del 1, (1974), 
använder jag, när jag i min praktik stöter på elever, vars lästeknik är så 
outvecklad att de behöver grundläggande lästräning. Wittings metod är 
heltäckande. Den tränar bland annat artikulation, avlyssning, skrivning, 
läsning, handstil, koncentration, lingvistisk medvetenhet och kreativitet. 
Dessutom går hennes metod att använda med alla elever, oavsett ålder och 
förkunskaper. 

Slutligen vill jag nämna en liten bok av Margit Torneus, På tal om språk 
(1986), som på snart sagt varje sida ger mig upplysningar om hur de elever, 
som jag beskriver i mina böcker, kan ha hamnat i ett sådant underläge vad 
läsning beträffar. Hon visar på ett pedagogiskt sätt hur viktigt det är, att ett 
barn har en väl utvecklad språklig medvetenhet vid den tidpunkt då 
läsinlärningen tar sin början. Hon pekar på olika anledningar till att 
läsinlärningen inte fungerar hos vissa barn och visar också vägar att stimulera 
elevers fonologiska, morfologiska, lexikala, syntaktiska och pragmatiska 
medvetenhet. Trots att Torneus i sin bok tar upp nybörjarläsningens problem -
eller kanske just därför - är den viktig för mig, som arbetar med att försöka 
förstå alla de olika läs- och skrivproblem som jag möter i gymnasiet. 
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OLIKA TYPER AV LÄSFEL 

När en person läser en text får han en grafisk information, han ser en räcka 
bokstäver. För att han ska kunna förstå, vad bokstäverna står för, måste han 
först och främst göra en korrekt avkodning, vilket innebär att koppla rätt 
symbol med rätt ljud samt att, tillräckligt snabbt, konsekvent läsa ljuden från 
vänster till höger. Denna tekniska avläsning måste vara automatiserad för att 
all energi ska kunna användas till det viktigaste i läsning - att förstå 
innehållet 

Den information läsaren får vid avkodningen måste sedan på något sätt kopplas 
samman med hans eget inre mentala lexikon. Enligt den senaste forskningen 
finns två vägar för denna information. Dels sker en fonologisk eller ljudmässig 
omkodning och dels sker en direktkoppling från ortografi till inre lexikon. 

De allra flesta läsare använder inte bara en av dessa vägar, utan kombinerar dem 
beroende på läsmaterial och läsuppgift men också beroende på lässkicklighet. 
En tränad läsare kan naturligtvis lättare än en nybörjare gå direkt in i lexikon, 
men även han behöver göra fonologiska omkodningar framför allt i en text med 
långa och/eller okända ord. 

När elever kommer till gymnasiet bör de, för att nöjaktigt kunna klara sina 
studier, ha uppnått en lästeknik, där bägge dessa angreppssätt används. Tyvärr 
är det så, att många av de elever, som jag arbetar med, dvs elever med läs- och 
skrivsvårigheter, i alltför hög grad använder den fonologiska 
omkodningsmodellen och har betydande svårigheter att gå direkt in i sitt 
mentala lexikon. 

Det finns flera orsaker till detta. Den vanligaste är att avkodningen inte är 
automatiserad/överinlärd. Eleverna arbetar alltså alltför fonetiskt osäkert, alltför 
långsamt och/eller alltför riktningsosäkert. 

De har heller inte tränat läsning så pass, att de byggt upp inre ortografiska 
representanter ens av våra vanligaste småord som till exempel en, den, han, 
om. Dessutom saknar många elever idag tämligen vanliga ord och begrepp, 
vilket gör att de inte alltid förstår det, som de lyckats avkoda. 

För att få ett begrepp om hur svaga läsare beter sig, kommer jag att i det 
följande visa och försöka förklara olika typer av felläsningar. Exemplen är 
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tagna från inspelningar av elevernas högläsning. Bokstaven och siffran i 
parentesen betecknar elevkoden samt radnumret i den nedtecknade inspelningen. 
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BRISTER BETRÄFFANDE LJUD/SYMBOL-FUNKTIONEN 

För att kunna läsa på ett tillfredsställande sätt måste man, som jag tidigare 
sagt, helt automatiskt kunna koppla rätt symbol, bokstav, med rätt ljud. Är 
denna basfärdighet inte överinlärd, blir läsningen osäker. Läsaren tvingas 
ideligen antingen gissa på eller tänka efter vilket ljud som bokstaven 
representerar. Att tänka efter gör läsningen onödigt långsam och att gissa 
skapar en ständig osäkerhet. 

Under de senaste tio åren har antalet elever, som inte behärskar bokstav-ljud, 
ökat i min praktik. Det vanligaste är att de är osäkra på vokalerna. Denna min 
erfarenhet delas av många andra speciallärare i gymnasiet. 

När det gäller vokalerna, har jag funnit att den största osäkerheten finns för u/y 
men även o/å, e/i och a/ä. Somliga elever har svårt att HÖRA skillnaden 
mellan dessa vokaler, medan andra har svårt att SE skillnaden. Några har svårt 
att uttala vissa vokaler helt korrekt och ganska många har mycket dunkla 
begrepp om vokalklangen, dvs om så kallade långa och korta vokaler. 

Osäkerheten när det gäller vokaler blir särskilt tydlig i stavning, medan en 
skicklig gissare ofta kan dölja den typen av problem vid läsning. Min 
erfarenhet är, att ju intelligentare en person är, dess duktigare är han också att 
dölja sin osäkerhet vad ljud och symbol beträffar. 

Normalbegåvade elever, som redan tidigt i skolan är benägna att gissa istället 
för att läsa, kommer ofta in i en sorts gissningsläsning, som inte bara skapar 
osäkerhet, utan som dessvärre också är mycket svår att arbeta bort. Värst 
drabbas de elever, som har någon fonn av auditiv dysfunktion. 

Många av de läsfel, som jag kommer att ta upp i det här kapitlet härrör just 
från ett alltför idogt gissande. 

I de följande exemplen (1-10) visas prov på gissningar och osäkerhet vad 
beträffar vokaler. Meningarna blir inte i något fall korrekta men i de allra flesta 
fall ändå tämligen begripliga för läsaren själv. Ibland tvingas han dock gå 
tillbaka i texten och rätta felet. 

Den övre raden är elevens läsning, medan den korrekta texten finns inom 
parentes under det felaktigt lästa ordet De prickade avsnitten innebär att läsaren 
gjort avbrott för att antingen ljuda tyst eller för att kontrollera det redan lästa. 
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1. Vad vi har blivit ... ruskigt svarta ... buh? (D38) 
(rysligt) 

2. Kråkan flög upp med ett hiskligt skrik. (U5) 
(hest) 

3. att s ... snart de inte har ... att s ... att snart de inte har att sätta på. (K.22) 
(intet) (intet) (sitta) 

4 . .. han hade stu ... sturr ... sturra ... ner mot .. stirr ... stirrat ner 
(stirrat) 

mot ... de låga hydd ... (X22) 
5. Då hitta flickan hastigt på att sätta ... (K 33) 

(ett) (sätt) 

6. .. när mamma kommer hem ikväll ... (A 30) 
(hit) 

7. .. och så: Säg får jag köpa allt ditt garn .. (K 19) 
(sa) 

8. . .. reglerna är tvungna ... (E 0) 
(tvingande) 

9. .. och ror så skimmel ... högt kring fören .. (C 58) 
(skummet) 

10. Konsumentverket öververkar .... (övervakar) (E 34) 

Det sista exemplet, som är en rubrik i en lärobok, blir obegriplig men eleven 
försöker sig inte ens på en korrigering. Felläsningen kan troligen förklaras med 
att eleven har haft fullt upp med det föregående långa ordet och att dess sista del 
färgat av sig på hans läsning av nästa ord. Svaga läsare påverkas lätt av 
kringstående ord. Jag kommer att ta upp detta i ett senare kapitel, där 
antecipering behandlas. 

Även när det gäller konsonanter förekommer osäkerhet och gissningar. Min 
erfarenhet är, att problem med bokstäverna p, b och d inte är så vanligt 
förekommande som man skulle kunna tro. Många elever kan berätta om, hur de 
i specialundervisningen under grundskoletiden arbetat mycket just med 
förväxlingar av dessa bokstäver och att det arbetet givit resultat. De flesta 
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konsonantfelen följer inget speciellt mönster och är nog i allmänhet rena 
gissningar. 

11 . avtal lästes antal 
12 . avses lästes anses 
13. Den äldste gossen som var st .. stor och vit 

(vis) 

14. Vindens ... stora ... blad ... binde en ... både väggar 
(Lindens) (bildade) 

och tak ... 
15. S ... sprutat och hade dödat ... honom 

(spjutet) 

16. Strass intill klubben fanns en liten sjö 
(stubben) 

(E4) 
(E 25) 
(C 33) 

(R 8) 
(X3) 

(B 1) 

Texten blir ibland obegriplig men eleverna i ovanstående exempel (11-16) gör 
inte den minsta ansats att läsa om för att förstå! 

17. För utav kök ... rök ibland blir stugan full (K 27) 
18 .... bildade såde ... både väggar och tak... (0 9) 
Även om eleverna går tillbaka och rättar, såsom i de två sista fallen, skapar 
ideliga omläsningar både irritation och osäkerhet. Läsningen känns mödosam. 

Elever som inte "bryr sig", som har slutat tänka när de läser, går bara vidare i 
texten. Vanliga kommentarer från dessa elever är: "Det är så jobbigt att läsa!", 
"Jag orkar inte med det .... det ger mig inget!" och "Jag har aldrig fattat vitsen 
med att läsa." 

De elever, som har lässvårigheter på grund av att deras avkodning inte är 
absolut säker, är enligt min erfarenhet mest hjälpta av GRUNDLÄGGANDE 
färdighetsträning. Det är ofta fråga om ett långvarigt och mödosamt arbete men 
det ger utdelning. Dessa elever brukar känna en stor lättnad, när undervisningen 
äntligen läggs på den nivå, där de är och inte på den nivå, där de borde vara. 
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BRISTER BETRÄFFANDE LÄSRIKTNINGEN 

Till avkodningen, den tekniska avläsningen, hör att säkert och stabilt ljuda 
samman bokstäverna från vänster till höger. Det krävs träning, innan eleven 
har nått överinlärning i detta avseende. 

För några elever faller det sig inte alls naturligt att läsa från vänster till höger. 
De försöker då hitta på egna lässtrategier, som i allmänhet undviker ljudning 
och bygger på gissning. De kan till exempel ha lärt sig att mycket snabbt 
"plocka upp" ALLA eller nästan alla bokstäver i ett ord och sedan lika snabbt 
"möblera om" dem efter eget skön, så att ett lämpligt ord bildas. De stöder sig 
naturligtvis på förförståelse av texten, innehållet i det redan lästa, bilder, egna 
förväntningar mm. Så länge texterna är tämligen lätta och inte innehåller 
alltför mycket fakta, kan en sådan gissningsläsning fungera bra. Ju 
intelligentare eleven är, dess smartare gissar han. Om låg- och 
mellanstadieläraren inte kontrollerar elevens läsning, kan han passera 
grundskolan, utan att den dåliga avkodningen upptäcks. 

Men i gymnasiet, där texterna ofta är svåra, krävs det plötsligen att eleven på 
ett säkert sätt kan angripa långa och svåra ord, att han läser alla ändelser och 
småord korrekt och att han är absolut säker på att verkligen ha läst rätt. Många 
elever inser nu att de behöver lära sig läsa bättre och upptäcker då hur svårt det 
är att överge gissningsläsningen. Det är den enda lästeknik de behärskar. Den 
ger dem en slags trygghet, även om den är nog så bräcklig. 

En dålig avkodningsteknik kan ge eleven en helt felaktig bild av innehållet, 
utan att han ens anar, att han läst fel. 

1. Vargskinnet var fullt av dagg. (S14) 
(fuktigt) 

2. Det var bara att ha över sig. (T15) 
(bra) 

3. Han betraktade de långa hyddorna. (T22) 
(låga) 

4. Han låg en stund uppe i den gamla liden. (P 6) 
(linden) 
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5. Den grd vargskiten var fuktig av dagg. 
(Det) (vargskinnet) 

(X13) 

Exempel 1-5 visar hur svaga läsare ständigt har det i samband med läsning. De 
gissar, halvläser och halvförstår. De har ständigt en förnimmelse av, att de 
aldrig någonsin vet säkert. Många halv läsande elever har berättat för mig, att de 
sällan vågar vara med i klassrumsdiskussioner, eftersom de alltid är osäkra på, 
om de fattat innehållet i den text som ska diskuteras. 

Ibland sker läsningen/gissningen med ledning av några av de i ordet ingående 
bokstäverna. 

6. Den som gled mest på flotten var Knut (BC) 
(led) 

7. Han hade gjort det med gällt av viss ... vist och vård. (X42) 
(hjälp) (list) (våld) 

8. En kråka flög upp med ett hästskrik. (P2) 
(hest skrik) 

9. Hans far ldg med ansikJet ner i kvällens vatten. (N2) 
(källans) 

JO. Djupet som hade dödat honom satt ännu kvar i hans rygg. (f32) 
(Spjutet) 

Ingen av eleverna i exemplen 6-10 slutade läsa i förundran över den märkliga 
texten. Det tyder på, att de är vana vid, att deras egen läsning stundtals ger dem 
de mest besynnerliga upplysningar. För många elever med dålig 
avkodningsförmåga är läsning oftast bara en mekanisk procedur, som det gäller 
att trassla sig igenom så fort som möjligt. Att förstå innehållet är inte det 
primära. 

När jag frågar Q om ett ord i texten, utspinner sig följande korta men belysande 
samtal: 

M - Vad betyder ordet "dråp"? 
Q - (utan att fundera) Vet inte! 
M - Varför frågar du inte mig? 
Q - Jag tänker inte på vad jag läser! Jag bara läser. 
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Det är lätt att förstå, att läsning är en "tråkig", "ointressant", "meningslös" och 
"jobbig" sysselsättning för den som inte ens behärskar avkodningstekniken. 
Det är begripligt att en svag läsare tycker att det är mycket lättare att strunta i 
all skriven text och istället ta emot information via enbart ljud och bild i TV. 

En mycket vanligt förekommande gissningsteknik är att noggrant läsa/ljuda de 
tre-fyra första bokstäverna i ett ord och sedan gissa på resten av ordet: 

misstänka läses misslyckas (CD) 
hövding hövligt (P33) 
villkor viljor (E5) 
inte ingen (E25) 
förenat förändrat (E29) 
tillämpad till ändras (E31) 
tillgodoser tillgodsad (FAl) 

De "nya" orden vållar givetvis svårigheter. Eleverna tvingas till ideliga 
omläsningar, om innehållet ska bli begripligt. Dessvärre är det inte ovanligt, 
att omläsningen resulterar i nya gissningar och fel. 

Det kan också vara så att eleven biter sig fast i det felaktiga alltför länge. E 
rättar sig inte i något av exemplen ovan. Han fortsätter läsningen, trots att 
texten blir alltmer obegriplig. 

Man skulle kunna tro, att orden är okända för honom men så är inte fallet De 
är tagna ur en läxa, som läraren gått igenom under dagen och som E kommer 
till mig för att få hjälp med. När han själv läser texten, går all hans energi åt 
till avläsningen och han fattar ingenting av innehållet. När jag läser högt 
förstår han det mesta och kan också förklara orden. 

M - När du får en sådan här text i hemläxa, vad gör du då? 
E - Försöker läsa ... men fattar jag inte, så skiter jag i det ... för det är 

ingen ide. 
M - Kan inte mamma hjälpa dig? 
E - (föraktfullt) Näe! Hon har inte tid ... ska ut .. eller har inte lust att 

hjälpa mig ... skyller på någonting .. . 
M - Känner du, att du BEHÖVER lära dig detta? 
E - Jag vet ju inte vad det handlar om ens en gång, så jag känner inte på 

mig, att jag behöver lära mig det! 
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I följande exempel (11) gör eleven ett mycket ringa avkodningsfel redan på det 
första ordet i meningen. Det får oanade effekter. 

11. Allt i sand .... allt i samman ... viss ... vissade .. men ingen som 
(alla i stammen visste det men ingen sa högt att spjutet hade kastats) 
höv ... hävde att spjutet hade kastats ... av Krok (X37) 
(av Krok) 

Trots idoga försök lyckas X inte få ett grepp om innehållet, utan trasslar till 
det mer och mer för sig. I stor utsträckning beror det på att hans ljudning 
fungerar mycket dåligt. 

I exemplen 12-15 ser vi ytterligare exempel på hur elever läser de första 
bokstäverna och gissar på resten av ordet. Innehållet blir antingen meningslöst 
eller helt felaktigt. Trots det läser ingen av dem om för att få ett begripligt 
innehåll. 

12. Han hade blivit hövding med hjältar list och våld. (N2) 
(hjälp av) 

13. Han hade alltid varit lycklig. (AB) 
(aldrig) 

14. .. dimmiga begrepp om sportens nyare respektive risker. (Y17) 
(nytta) 

15. Smörgåsbordet i allt sitt överdöd av fett. (Y38) 
(överflöd) 

Elever som inte överinlärt vänster-högerriktningen vid läsning, gör ofta 
reversalfel, dvs att de kastar om bokstäverna i ord: 

Sprutar läses 
törstade 
skräp 
träd 

spurtar 
tröstade 
skärp 
tärd osv 

Enstaka reversalfel spelar naturligtvis inte så stor roll men för den läsare som 
ideligen gör den typen av fel, upplevs läsningen som mycket mödosam. 

14 



16 .... sen inom .. kross .. korse .. korste .. skorstenen ... 
(genom skorstenen) 

(D35) 

Ibland är eleverna inte medvetna om att de hart gjort ett reversalfel. De 
accepterar det nya underliga ordet, som i följande exempel: 

17. Sidenväven var finessad. (Zl) 
(fernissad) 

18. ... kan föra veradera ...... till domstol. (E45) 
(vardera parten) 

19. Vi ska ge en ... hynglin till Fritiof Nansen. (Z25) 
(hyllning) 

20. Den ädle gossen som var stor och vis. (D29) 
(äldste) 

En reversal åstadkommer inte bara en lexikal förändring. Den skapar troligen 
förvirring hos läsaren. I nedanstående fall har det till exempel inte tidigare varit 
tal om några granar i texten men läsningen ger ändå vid handen att "tomtens gran 
är slut". Dessutom torde en uppmärksam läsare fråga sig, vad som menas med 
att en gran "är slut"! 

21. Men tomten sa: Aj, aj mitt gran är slut. 
(garn) 

(C25) 

Men följderna kan bli än värre. Ett tämligen enkelt reversalfel kan orsaka en 
härva av nya felläsningar, gissningar och felhypoteser. 

22. och sa: Säg får .. .får jag köpa lite ... grann 
(allt ditt garn) 

vatte ... ven .. eh .. ne .. väva byxor .. byxor av 
(att väva byxor av) 

(Al9) 

Eleven drar på något sätt ihop "allt" och "ditt" till ordet "lite" och gör sedan ett 
reversalfel, garn/grann. Nu väntar han sig en naturlig fortsättning på "lite 
grann". Han ser ordet "att" men inser, att det passar dåligt rent semantiskt. Då 

15 



gör han en antecipering, han tar bokstaven v från "väva" och läser samman det 
med "att" och får på så sätt ihop ett ord "vatten", som skulle kunna passa. Men 
han upptäcker, att det var en dålig gissning. Trots all felläsning, lyckas han ändå 
komma "på rätt köl" i slutet av meningen. Men nu har han fullständigt tappat 
bort innehållet. Dessutom klarar han givetvis inte att rimma (texten är hämtad ur 
Hattstugan) bland annat därför att rytmen gått förlorad. 

I allt för stor utsträckning fungerar många elevers läsning på detta vis och 
följden blir en halvläsning som ger halvinsikt. 
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SVÅRIGHETER ATT AVKODA LÅNGA ORD 

I gymnasiets läroböcker möter eleverna texter med långa och okända ord. 
Vanligtvis är handböckerna i deras olika yrkesämnen bemängda med 
komplicerade fackuttryck som champinjongratinerad, tapisserinålar, 
växelströmsgenerator och gondolexponering. 

De svaga läsarna har svårt att angripa de långa orden, eftersom deras 
ljudbindningsförmåga är dålig. De stannar ofta upp mitt inne i ordet, läser om 
igen från början, stannar till igen, läser om delar mitt i ordet, tar om igen från 
början för att kanske avsluta läsningen utan att ha fått med ändelserna. Det 
vanligaste är fel av typen: blomsterlåda istället för blomsterlådorna, trädplanta 
istället för trädplantering och karaktärisk istället för karaktäristisk. Här får ju 
ändå eleverna en viss uppfattning om, vad det rör sig om. 

Värre blir det när postorderhandel läses post ... stå ... handel (E20). Eleven 
läser först "post", sedan blir han (som alltid) osäker och går tillbaka i ordet för 
att kontrollera, att han läst rätt, tar ny sats men märker inte, att han då får med 
de två sista bokstäverna i "post". Nu läser han o som å, eftersom "stå" ändå 
bildar ett begripligt ord, tappar bokstäverna "rder" i order och ljudar därefter 
färdigt. Resultatet blir ett ord, som han naturligtvis inte känner till. Ändå nöjer 
han sig med det. När jag sedan frågar, vad postorder är, vet han precis. 

Vare sig texten är lätt eller svår, är det vanligt att en svag läsare tvärstannar 
inför långa ord och försöker göra en tyst ljudning, innan han går till attack: 

1. . .. när smarta .... f ... före ... sp ... sp ... (vad står det?) .. . förespr 
... å ... k .. förespråkare. .. {Y2) 

2. När han - - - behövde låna ... fisk ... fiske ... geran ... fiske ... ran ... 
fiske ... g ... a ... r ... n ... fiskegarn (AS) 

Lika vanligt är det, vilket också framkom i ovanstående exempel, att läsaren 
EFTER fullbordad läsning av ett långt och svårt ord gör en kontroll, ofta i form 
av stavelseläsning: 

3. . .. kommer ... ångande med sina ag ... arg ... argumen ... 
argument ? ? ? ... ar .. gu .. ment ... 
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Ibland tvingas läsaren ljuda eller stavelseläsa HELA ordet: 

4. . .. Och en f .f.f .fi ... lo .. . so . .fi ..... 
5 . . .. låg hy .. hyr .. hyrd ... hyddorna vid ån 

(Yl9) 
(X23) 

Under den mödosamma ljudbindningen i långa ord händer det, att läsaren infogar 
eller försnillar bokstäver: 

6. ..när det gäller ... marknads ... för .. rening ... s ... lagen 
(marknadsföringslagen) (E35) 

7. .. osäkra arr ... avtals ... s ... stämman (avtalsbestämmelsema) (E47) 
8. . .. in .. söst .. . strud . .tion (instruktion) (E30) 
9. .. till exempel att ... uktionshandel (auktion) (El9) 

Eleven reagerar varken på betydelseförskjutningen av orden i exemplen 6 och 7 
eller på de egendomliga konstruktionerna i exemplen 8 och 9. Eftersom han inte 
helt förstår innehållet i texten, så vet han heller inte, om det finns sådana ord 
eller om det är så, att han själv har läst fel. I följande exempel ser vi, hur svårt 
det är för eleven att ens ana sin felläsning (ur ett centralprov för 2-åriga linjer). 

JO. Så här i ... sväng ... gremmens år, när just .... (Y 21) 

Jag väntar ett par sekunder men när eleven, utan att verka förbryllad lugnt läser 
vidare frågar jag: 

M - Vadärgremmen? 
Y - (fnissar) Det vet jag inte! 
M - Men svångremmen då? 
Y - Det vet jag inte heller! 

Det är i och för sig inte så konstigt, att Y går vidare i texten. Jag tror inte att 
folk i allmänhet slår upp ett enstaka, okänt ord, som de stöter på i en text. Det 
vanligaste är nog, att de fortsätter sin läsning i förhoppning om, att det hela ska 
klarna så småningom. Men svaga läsare, som ideligen i allt vad de läser -
ljudar samman de mest obegripliga ord, blir naturligtvis med tiden alltmer 
obenägna au läsa, eftersom läsningen inte ger dem någon behållning. 
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Många elever har i min praktik givit uttryck för det obehag, som de känner 
inför långa ord. Vid blotta anblicken av bokstavsmängden känner de sig säkra 
på, att de kommer att misslyckas. Omedvetet inser de att deras dåliga 
ljudbindningsförmåga i kombination med osäkerheten vad gäller symbol/ljud 
ligger dem i fatet. Till det kommer, att deras dåliga självbild i sig skapar 
förutsättningar för misslyckanden. 

Det är inte bara elever, vars avkodning fungerar dåligt, som har svårigheter med 
långa ord. Elever med auditiv dysfunktion vill oftast inte ljuda sig fram i ett 
ord utan föredrar att läsa enligt helords- eller stavelseprincipen. de gissar alltså, 
när de ska läsa ett långt ord och tappar då ofta ändelser eller delar i mitten av 
ordet. 

De elever, som har en visuell dysfunktion gör precis tvärtom, de ljudar 
långsamt och fonetiskt. Ett sådant angreppssätt tar i allmänhet alldeles för lång 
tid. Korttidsminnet "slås ut", eleven minns inte början av ordet och tvingas 
läsa om. Resultatet kan bli, att en elev som har den typen av problem försöker 
hoppa över långa ord i en text, eftersom de gör läsningen så mödosam. 

Min erfarenhet är, att svaga läsare inte vet hur de ska angripa långa ord. De 
känner inte till, att man kan segmentera sammansatta ord i småord eller i 
stavelser. De är inte språkligt medvetna. För dem är långa ord bara en 
bokstavsmassa, som de på ett eller annat sätt måste ta sig igenom. 

SVÅRIGHETER MED "SMÅORD" 

Avancerade läsare behöver inte göra en fonologisk om kodning av alla ord. De 
kan utifrån den grafiska informationen också få direktkontakt med den rätta 
lexikala enheten. Ett sådant direktangrepp gäller naturligtvis i huvudsak 
högfrekventa småord, såsom och, den, det, sin, då, om, på, osv. 

En god läsare uppfattar sådana ord som ordbilder, vilka under årens lopp tränats 
in, så att de nu blir begripliga utan fonologisk omkodning. 

Under de senaste fem åren har jag lagt märke till, att elever i allt högre 
utsträckning läser fel eller gissar på just småord. I denna undersökning 
bekräftas denna iakttagelse. 

Först och främst förväxlas ord, som är grafiskt lika. 
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om läses som och tvärtom 
var vOO 
att allt 
men med 
<bi en 
VI ni 
in i 
nu hur 
var ~ 

sen ren osv 
De allra vanligaste felläsningarna gäller dock 

de/det/den/dem 
en/ett 
han/hon 
sin/sitt/sina 
din/ditt/dina 

Kanske kan man tycka, att det inte spelar så stor roll, om man då och då läser fel 
på sådana här små ord. Men varje sådan liten felläsning medför trots allt 
osäkerhet, tvivelsmål och bakläxa. Inte sällan hamnar läsaren i en 
gissningsläsning, där slutresultatet kan bli helt befängt. I det följande avsnittet 
kommer jag att med hjälp av ett stort antal exempel visa, hur felläsningar av 
just småord drabbar läsprocessen, innehållsuppfattningen och läsaren själv. 

Den medelmåttige läsaren upptäcker oftast sina läsfel i tid och går tillbaka i 
texten och rättar sig. Men för den som ideligen, i var och varannan mening, 
tvingas gå tillbaka blir läsningen givetvis mödosam. 

1. Den grå .... DET grå vargskinnet var fuktigt .... 
2. .. stirrat ner ... mot det lång ... mot DE låga .. 
3. .. då han flög upp men en ... med EIT hest skrik. 
4. ..låg ... en stund .. . och såg sig omkring i sin ... i 

SJIT gömställe. 
5. Han hade be ... behå/It sitt ... eller ... ... han hade 

behållt SIN makt ..... 
6. Dd hitta flickan hastigt pd att sätta ... EIT ... ett 

sätt ...... 
7. Han sa: Vi tar oss ... vi tar OCH sotar vår spis. 
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Men det är inte alltid så lätt att upptäcka felläsningen: 

8. Den grå ... eh ... va ... vargskiten ... var .. fuktigt av dagg ... (X13) 

Felläsningen den/det gör att eleven märker, att någonting är galet och han gör 
felhypotes. Det kan ju inte stå "den vargskinnet", alltså försöker han med en 
gissning- "skiten" i stället för "skinnet". Men när han sedan läser vidare, inser 
han, att ordet "skiten" är logiskt omöjligt här. Han går då tillbaka i texten och 
finner efter en viss möda sitt läsfel. 

Ibland anar elever att de på något sätt läst fel och går tillbaka i texten. Hittar de 
då inte felet får de naturligtvis endast en sorts halvuppfattning av innehållet. 
Det måste ju, som jag ser det, kännas mycket otillfredsställande att läsa på det 
här sättet: 

9. .. för tänk ... det ... slit ... för tänkt .. . det sliter ... sina byxor 
så ....... (För tänk DE sliter sina byxor så ... ) (F23) 

10. Han hade lagt den ... lagt den tätt .. tillsammans.. (PIO) 
(Han hade lagt DEM tätt tillsammans). 

11. . .. så .. så är .. är det så ... så är ... så ... så är så bra .. .. (A29) 
(SOM är så bra) 

Här är eleven i gungning, beorende på att han läst "så" istället för "som". Sedan 
blir han insnärjd i sina egna gissningar och vet varken ut eller in. Trots det blir 
slutet av meningen tämligen riktigt. 

I följande exempel misstänker läsaren inte ens, att han läst fel. Det blir 
visserligen bara fråga om nyansskillnader men nyanser är inte oväsentliga för 
innehållsuppfattningen. 

12. Men sedan bar de pinnar, kvistar, bark .. ... . 
(OCH sedan bar de .... ) 

13. I dag sa mamma: Bort jag måste fara . (EN dag sa .. ) 
14. Men när vi ... när vi hade tvätta av oss från topp till tå 

(Men när DE tvättat SIG från topp till tå) 
15. Det känns att tomtegubben lukt av brand. 

(DÅ KÄNNER tomtegubben lukt av brand) 
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Felläsningen av det lilla ordet "Då" får G att göra en böjning av verbet "känna", 
som passar syntaxen bättre. Sedan lägger han till ordet "att", eftersom det är en 
naturlig följd av de två första orden. Den mening, som blir resultatet av hans 
läsmödor, är ett utmärkt exempel på halvläsning och halvförståelse. 

Om eleven läser fel på bestämd eller obestämd artikel, den/det/de eller en/ett, 
kan innehållet ändå bli ganska begripligt. Den felaktiga prosodin, de långa 
pauserna och den frågande blicken avslöjar dock den förvirring eleven känner. 

16 . .. han anlitar ... ett ... privatperson ... (EN privatperson . .) (E22) 
17 ... får annars den som varit stygga ..... smäll. 

(får annars DE som varit stygga smäll). (F16) 
18. Men den ... den som h ... varit snäll kan få smaka ... 

(Men DE som varit SNÄLLA ska få smaka) (Fl 7) 
19 . ... och ser en eld sken ifrån barnens ... barnens ... brand ... ??? 

(och ser ETT ELDSKEN ifrån barnens S1RAND) (C56) 
20 . .. För tänk om hela stugan var vad den ... bara spisen 

och skorstenen kvar. (För tänk AV hela stugan var DET bara 
spisen och EN skorsten kvar.) (G31) 

21. .. och vad sin ... viska ... synder ... och ... vad sin viska 
skyndar de att ta. 
( ... och V AR sin viska skyndar de att ta) (H40) 

Det märks tydligt, att eleven blir förvirrad men eftersom han, liksom så många 
elever idag, inte kan skilja på "var" och "vad", så klarar han paradoxalt nog upp 
situationen till slut. "V AD är du?" är alltså liktydigt med "V AR är du?" 

Det allra vanligaste, och kanske det mest problematiska, är att elevernas 
halvdana läsning ger dem en halvdan innehållsuppfattning - och att de nöjer 
sig med den! 

22 . ... i sitt gömställe högt uppe i det gamla linde ... 
( .. i sitt gömställe högt uppe i EN GAMMAL LIND) 

23. . . nu ... nu ... nu får vi ... lova att mig stanna kvar. 
( .. nu får NI lova mig att SNÄLLA vara!) 

24. . .. men över alla fick tomtemamman nej. 
(men över ALLT fick tomtemamman nej) 

25 . ... för allt ville de ju sota bli. 
(för ALLA ville de ju sota MED) 
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26. Javisst, den andra skrek. (Javisst DE andra skrek). (G3) 
27. ... nu bli ... nu bli det nju .. när mamma kommer .. 

( ... HUR BLIR det NU, när mamma kommer) (G50) 
28. Det var som en ligga i en grotta. (Det var som ATT ligga 

i en grotta) (08) 
29. .. med hjälp av med list med våld. 

(med hjälp av MERA list OCH MERA våld.) (038) 
30. Och kråkorna ... hade väckt honom. De flög högt ... 

(EN KRÅKA hade väckt honom, DÅ DEN flög UPP (W2) 
31. .. han hade blivit hövding som hjälp av mera list. 

(han hade blivit hövding MED hjälp av mera list) (X44) 
32. Vi tar i stället ... ett riktigt ... tvätt. 

(Vi tar OCH STÄLLER TILL EN RIKTIG tvätt) (Gl4) 

G gissar här dels med ledning av innehållet och dels med ledning av de ord, som 
han anteciperar. Han ser stavelsen "ställ" i ordet "ställer". Det ligger nära till 
hands att gissa på uttrycket "i stället", varför han struntar i ordet "och" och läser 
"i". Nu passar ju inte ordet "till" i sammanhanget, så det hoppar han över och 
läser sedan fel på en/ett. Följden av det felet blir ett morfologiskt tillägg och 
slutresultatet blir en halvuppfattning av det lästa. 

Ibland kan en felläsning av ett enda litet ord göra innehållet totalt galet. 

33. Han råk ... han kråk ... kråkade ... hade väckt .. 
(EN KRÅKA hade väckt ... ) 

(U3) 

Felläsningen "han" istället för "en" medför att eleven, helt naturligt, strävar efter 
att finna ett predikat Eftersom han inte finner något verb, som börjar på "kråk", 
så hoppar han över bokstaven "k" och försöker med "råk'', tvingas dock acceptera 
"kråk", gör ett nytt försök att bilda ett verb, ser att det blir befängt och efter en 
ny tyst omläsning får han äntligen ordning på meningen. 

34. Han hade behållit sin makt anförare av hövding. (037) 
(Han hade behållit sin makt SOM anförare OCH hövding) 

35. Guru låg och ... studon ... låg ... å ... å .. å ... 
.. . låg ... såg ... och såg sin omkring .. (X5) 
(Guru låg EN STUND och såg SIG omkring) 
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36. . .. och var är din viska ... viska ... skyndar de att 
spisa ... sota . .. (G4) 
( ... och VARSIN viska skyndar de att TA) 

37. Och sa: Säg får jag köpa allt din ... din grann och väva byxor 
av ... till mina barn. (C21) 
(Och sa: Säg får jag köpa allt DITI GARN att väva byxor av 
till mina barn. 

38. Men elden.flammade så het och brann och snart de ... .f ... fram 
till barnens stuga. (X54) 
(Men elden flammade så het och brann och snart DEN fram till 
barnens stuga HANN.) 

Här ser vi, hur en elev som har givit upp läsförståelsen, fungerar. Han fastnar för 
ett ögonblick, när han inte fattar innehållet men han undersöker inte, om han 
eventuellt kan ha läst fel, han går inte tillbaka utan tar sig hastigt igenom 
texten. Så är han av med det bekymret! 

39. .. men ingen som höv ... hövde att ... spjutet hade kastats av Krok. (X38) 
( .. men ingen SA HÖGT att spjutet hade kastats av Krok) 

Eleven läser "som" istället för "sa". Nu väntar han sig helt naturligt ett verb, ett 
verb som börjat på "hö .. ". Han försöker med "hövde" (det KAN ju finnas ett 
sådant verb!), blir förvirrad, när han märker, att innehållet blir underligt men går 
inte tillbaka i texten. Han halvläser. 

I Hattstugan, där eleverna ska rimma, kan felläsningarna på småord medföra, att 
eleverna tappar rytmen och därmed möjligheten att rimma. 

40. ..och köpa näverskor åt sin pojke ... 
(och köpa näverskor åt SINA barn) 

(A6) 

När A läser "sin" istället för "sina" förväntar han sig givetvis ett substantiv i 
singularis. Han vet att raden ska rimma på "gam" och inser ju nu, att "barn" inte 
kan användas efter pronominet "sin". Nu måste han gissa och bestämmer sig för 
"pojke", men det märks, att han inte är nöjd med det ordet Han förstår, att något 
inte stämmer men kan inte spåra felet. 
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41. De hade ... bott i den gamla ... klar ... kvarglömda ... 
hatt ... gammal klar ... kvarglömd hatt. 
(De BODDE I EN GAMMAL KVARGLÖMD hatt) 

(FlO) 

Eleven är klar över, att raden ska rimma på fatt. När han läser fel på det lilla 
ordet "en", tvingas han böja både "gammal" till "gamla" och "kvarglömd" till 
"kvarglömda". Därmed har han tappat rytmen och också möjligheten att hitta 
rimmet. Genom att läsa fel på verbet åstadkommer han till råga på allt en 
rytmrubbning redan i början och dessutom klarar han inte direkt ordet 
"kvarglömd". 

42. Men barnen tyckte att de bodde flott 
de tyckte hatten ... var en riktig ..... flod?? 
(Men barnen tyckte att de bodde flott 
de tyckte hatten var EIT RIKTIGT slott) 

Bara en liten felläsning på en/ett! 

(Cll) 

Svaga läsare har ofta en väl utvecklad gissningsteknik. Att den är välutvecklad 
behöver tyvärr inte innebära att den är väl fungerande, vilket bland annat har 
framgått av ovanstående exempel. 

Denna gissningsteknik tycks dock kunna föra oss lärare, och då speciellt 
gymnasielärare, ordentligt bakom ljuset. När vi vill veta hur elever läser eller 
vad de förstår av en text, ger vi akt på de betydelsebärande orden, deras uttal och 
innebörd, men vi observerar inte alltid felläsningen av småord. Vi tror kanske, 
att det inte har så stor betydelse om man läser fel på den/det, en/ett eller av/an 
till exempel. 

Själv måste jag erkänna, att jag tidigare inte har varit tillräckligt observant och 
inte förstått, att denna typ av felläsningar får allvarliga konsekvenser, speciellt 
för svaga läsare. Inte minst gäller detta på teoretiska linjer, där läsmaterialet är 
stort och där stora krav ställs på en exakt avläsningsteknik. 

När det gäller småorden är det tydligt, att det i dag håller på att ske en 
grammatisk uppluckring. Det finns de, som anser att det inte är viktigt att 
kunna skilja på de/dem/dom. Eleverna nappar naturligtvis på detta och menar, 
att det går att skriva "dom" i alla lägen, helt enkelt därför, att de inte fått lära 
sig använda de och dem. "Dom tog dom tillfånga o då sa dom åt dom att dom 
inte ville att dom skulle lägga dom i plånboken." Nu börjar också gränsen 
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mellan "de" och "den/det" att suddas ut. Skriv som du talar! "De vacket väde 
ida" 

Många av våra läroböcker i svenska på gymnasiet går heller inte till grunden 
med användningen av pronomina. Ofta fastslås endast, att man använder "de" 
och "dem" i skriftspråk men aldrig "dom". Vill man verkligen, att eleverna ska 
förstå, så krävs det faktiskt en ganska djupgående grammatisk förklaring. 
Enligt min erfarenhet VILL många elever i gymnasiet VETA, hur vårt språk är 
uppbyggt. De vill däremot inte utan vidare acceptera regler som för dem 
förefaller onaturliga och onödiga. 

Det är svårt att få ett grepp om, varför frekvensen felläsningar av småord ökat. 

Är det så, att läskunnigheten försämrats och att antalet läsfel ökat över lag? 

Är det så, att osäkerheten vad beträffar symbol/ljud inte bara drabbar långa och 
okända ord, utan också småord? 

Är det så att svaga läsare, som inte läser frivilligt, får alllför liten träning för 
att skapa inre ortografiska representationer av småorden? 

Är det så, att bristande lästräning gör, att elever inte behärskar tekniken att 
växla mellan fonologisk omkodning och direktkoppling till inre lexikon? 

Är det så, att ett slappt eller outvecklat tal kan bidra till felläsning av småord? 

Är det så, att antalet visuella dyslektiker ökat? 

Är det så, att eleverna inte är intresserade av att läsa väl? 

Eller är det så att gissningsläsningen/ungefärläsningen är skälet? Jag tror, att 
det är så. Och jag talar nu om svaga läsare. Många av de elever som kommer 
till mig för att få hjälp har aldrig fått klart för sig, att ett felläst småord lika väl 
som en missad ändelse ofta medför betydelseförskjutningar, som kan förvränga 
hela textinnehållet. De har aldrig insett betydelsen av en noggrann analys av 
orden och språket. Det har inte från början ställts krav på omsorgsfull 
avläsning. Man har kanske tänkt, att om eleven bara har ett någotsånär bra 
grepp om innehållet så räcker det. 

Jag anser, att felläsningen/gissningen/ungefärläsningen på småorden är ett 
allvarligt läsproblem i gymnasiet idag, inte minst därför att det är mycket, 

26 



mycket svårt att komma tillrätta med det - trots att eleverna verkligen VILL 
förbättra sin läsfärdighet. Anledningen till att det är så svårt, är att den 
gissningsstrategi, som de använt för att klara sig, inte är så lätt att överge. Den 
ger ju en sorts trygghet. Inte minst från idrotten känner vi till, att det är 
betydligt svårare att träna bort ett felaktigt beteende än att lära in ett nytt. 
Många ambitiösa elever försöker under gymnasietiden både arbeta bort en 
felaktig avkodningsteknik och samtidigt träna in en ny. 
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ANTECIPERINGAR OCH HYPOTESER 

Inom läsforskningen talar man idag om bottom-up- och top-downmodeller. 
Bottom-upmodellen i nybörjarläsningen går i korthet ut på, att man vid 
läsinlärningen går från delarna till helheten. Stor vikt läggs således vid 
avkodningsprocessen, vid att eleverna lär sig kopplingen mellan ljud och 
bokstav och att de lär sig sarnmanljudning. Top-downmodellen är dess direkta 
motsats, här går man ut från helheten, texten, för att efter hand undersöka 
delarna. Läsinlärningen utgår från elevens förkunskaper, tänkande och 
nyfikenhet. I bottom-upmodellen prioriteras den exakta avläsningen, medan 
top-downmodellen blir mer av en hypotesprövning. 

I de föregående avsnitten har jag visat, att svaga läsare i hög grad - ofta alltför 
hög grad - gissar istället för att fonologiskt avkoda texten. Anledningen är, 
att de allra flesta har någon form av svårigheter med avkodningen och/eller att 
avkodningen inte är tillräckligt automatiserad. Alltför ofta har dessa svaga 
läsare redan tidigt i grundskolan fått erfara, att de inte hunnit läsa i samma takt 
som kamraterna. Deras enda utväg har då varit att slarvläsa, halvläsa och gissa. 
Ju smartare den lässvage är, ju bättre förförståelse av texten och ju större ord
och begreppsförråd han har, dess bättre lyckas han naturligtvis att gissa. 

För en god läsare är ett visst mått av gissning naturligt men som jag ser det, är 
de lässvagas ofta planlösa gissande en olycklig utväg. Iakttar man deras 
högläsning, är det lätt att se ideliga inslag av en nervös framförhållning i 
kombination med mer eller mindre fruktbara gissningsförsök. De VET att de 
läser fel, att de inte alltid fattar innehållet och att de gör felhypoteser men dessa 
svagheter MÅSTE till varje pris döljas. En vanlig strategi blir då att göra en 
avsökning framåt i texten. På det sättet hoppas de slippa råka ut för 
överraskningar i form av okända ord och vändningar och dessutom försöker de 
försäkra sig om, att de är på rätt väg vad innehållet beträffar. 

Den redan svage läsaren försätter sig således i ett dilemma genom att både 
försöka läsa av texten (och förstå innehållet) och samtidigt försöka avsöka 
kommande text för att förhoppningsvis få vissa ledtrådar. 

Det vanligaste tillvägagångssättet tycks vara att låta ögonen "fladdra" framåt i 
texten. Därvid kan en eller flera bokstäver ofrivilligt komma att "bakas" in i de 
ord eller den text, som de just läser. De försöker alltså läsa med en 
framförhållning, som de inte alls behärskar, varvid de gör ideliga anteciperingar 
och/eller felhypoteser. Jag vill betona, att det är svårt, att helt säkert följa 
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läsarens manövrer och verkligen få reda på, vad som är anteciperingar och vad 
som är felhypoteser. 

I följande exempel visas prov på möjliga anteciperingar. De följande nio 
meningarna visar hur HELA ORD i den framförvarande texten påverkar 
läsningen. 

1. För tänk ... så de ... slita sina byxor ... så tänk de slita sina 
byxor så. (För tänk de slita sina byxor så) (A21) 

2. Så ... så är ... är det bra ... så är ... så ... så är så bra .. . (A29) 
(som är så bra, att .... ) 

I bägge meningarna sker en antecipering av ordet "så". I det första fallet gör A 
samtidigt en lätt felhypotes, som han lyckas rätta till. I det senare fallet trasslar 
ordet "så" till det, dock inte värre än att han kommer fram till ett något så när 
begripligt innehåll. 

3. På ön bodde e ... en li ... liten tomtemamma. 
(På ön en liten tomtemamma bodde) 

(F3) 

4. En vi ... en eld vi gör ... (En eld vi gör .. ) (F49) 
5. I-Ians far låg med spjut i ansiktet nere i källans vatten. 

Spjutet ha ... som hade dödat honom .. (L25) 
(Hans far låg med ansiktet nere i källans vatten. Spjutet som hade .. ) 

I exempel 5 ser vi tre anteciperingar. Orden "i" och "hade" samt ordet "spjut", 
som har tagits från den följande meningen. 

6. Spjutet hade ... som hade dödat honom satt kvar ... satt ännu 
kvar .. (Spjutet som hade dödat honom satt ännu kvar) (P24) 

7. ...funnit sin far vid en källa ... den stora gam .. vid den 
stora gamla eken. ( ... funnit sin far i en källa vid den stora (R27) 
gamla eken) 

8. Det hade just ... börjat ljusna. (Det hade börjat ljusna) (U6) 
9. I-Ian hade lagt dem tätt tillsammans med tä ... med och 

täckt med gräs och mossa. ( .. tillsammans och täckt med (Ul4) 
gräs och mossa). 
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U märker att han läst fel, men han gör om samma fel vid omläsningen och 
anteciperar ordet "med" två gånger. 

Ibland vävs en eller ett par bokstäver från den framförvarande texten in. 

10 . ... så kanske kvä ... kläderna ... till kvällen torkar. 
(Så kanske kläderna till kvällen torkar.) 

11. Han hade levat i skogen som för ... fredlös ... jägare. 
(Han hade levat i skogen som fredlös jägare.) 

12. Då bara ... ha ... de ... var bra att ha över sig ... 
(Det var bra att ha över sig .. ) 

13. Här är det ... (Här i trädet...) 
14 ... Och han hade bl ... behållit. 
15. . .. ska den ... anmälla ... köp/agen gälla. 

( .. ska den allmänna köplagen gälla.) 

(D46) 

(Xl9) 

(Q13) 

(U21) 
(U45) 
(El2) 

I exemplen 13 och 15 förefaller det vara fråga om reversalfel som orsakats av 
anteciperingama. I följande fall är anteciperingsfelen dock uppenbara. 

16 . ... till tomtegörren .. och knacka på i dörr i stubben 
( ... till tomtegubben och knacka på en liten dörr) 

17. Han låg ... på skinnet ... han slog .. skinnet åt sidan. 
(Han slog skinnet åt sidan) 

(015) 

(U19) 

I exempel 17 ser vi hur bokstaven "å" i "åt" har stört U vid två tillfällen. Av den 
anledningen gör han en felhypotes, upptäcker att något är fel och tvingas läsa 
om. Det är vanligt att ett fel på detta sätt föder nya felläsningar. 

I de allra flesta fall av anteciperingsfel, har eleverna upptäckt felet. De har rättat 
sig och därmed fått fram ett begripligt innehåll. Problemet är dock, att 
läsningen går långsamt på grund av alla omläsningar. 

Felhypoteser behöver inte vara en följd av anteciperingar. Alla läsare gör 
hypoteser men det förefaller, som om de svaga läsarna griper vilt omkring sig 
för att fånga så många ledtrådar som möjligt och då är det naturligtvis lätt att 
flera hypoteser slår fel. 

18. När han behövde låna- - -fiskegarn och köpa nätsk ... näv ... 
näverskor åt .. (köpa näverskor åt .. ) (AS) 
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Eftersom ordet "fiskegarn" förekommer i meningen, är det naturligt att de två 
första bokstäverna i ordet "näverskor" ger associationer till "nät". 

19. För att .. .för ... för tänkte jag ... det ... slit ... för ... 
tänkt ... det sliter ... sina byxor så ... 
(För tänk de sliter sina byxor så .. ) 

(F23) 

Här gör F tre felhypoteser. Han försöker först bilda en bisats "för att ... " men då 
passar ordet "tänk" inte in. Han gör ett nytt försök genom att foga pronominet 
"jag" till ordet "tänk", men inte heller det fungerar. Då prövar han slutligen med 
ordet "det" och nöjer sig med det 

20. Och så ... och sa ... eh ... sälj .. sälj får jag köpa allt 
ditt garn? (Och sa, säj får jag köpa allt ... ) (H21) 

Här kan felhypotesen bero på, att H ser ordet "köpa" i den framförvarande texten 
och att han då snabbt drar slutsatsen att det kan vara fråga om "köpa och sälja". 

21. Som annars skulle råka ut ... (skulle råka på) (Y7) 
22. Guru hade genast förstått vem han ... vem som ... hade 

kastat spjutet. (R3 l) 
23. Allt i sand ... allt i samman ... viss ... vissade men ingen 

som höv ... hövde att ... spjut ... spjutet hade kastat av 
Kr ... ok (alla i stammen visste det men ingen sa högt, 
att spjutet kastats av Krok.) (X37) 

Den ena felhypotesen följer på den andra i exempel 23. Ett av skälen är läsarens 
mycket bristfälliga avkodning. X försöker verkligen läsa korrekt men han 
begriper givetvis mycket litet av det han läser. Det är de betydelsebärande orden, 
som ger honom en ungefärlig uppfattning om innehållet 

Att en god läsare gör anteciperingar och hypoteser under läsningens gång är 
naturligt. Men det är mycket illa, när en person, som saknar grundläggande 
lästeknik, kompenserar sin dåliga läsning genom att gissa mer än au läsa. Han 
blir läshandikappad. Om inte förr så blir detta handikapp uppenbart, under 
gymnasietiden. Otaliga ungdomar har uttryckt sin besvikelse över det svek, 
som de anser sig ha blivit utsatta för, sveket att ingen på allvar har tagit itu 
med deras gissningsläsning. 
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Är det då de allmänt svaga och ointresserade eleverna som gör de flesta 
anteciperingarna och felhypotesema? Nej, i min begränsade studie visar det sig 
vara tvärtom. De fyra äldsta och dessutom mest ambitiösa eleverna gör 
sammanlagt 10 anteciperingar samt 12 felhypoteser. Just dessa elever är också 
de svagaste läsarna. Alla fyra har någon form av dysfunktion, antingen auditiv 
eller visuell. De kämpar för att dölja sina Iäsproblem, vilket förmodligen gör, 
att de dels försöker gissa och dels försöker ha en viss framförhållning. De är 
måhända också mer spända, när de ombeds läsa högt och när deras läsning tas 
upp på band. 

Det är intressant att notera, att ingen av de sju elever, som struntar i om de 
läser korrekt eller om de förstår innehållet i det lästa, gör vare sig 
anteciperingar eller felhypoteser. De bryr sig inte! De bara läser! De anstränger 
sig inte. De har givit upp! 
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FONETISKA, MORFOLOGISKA OCH LEXIKALA FEL
LÄSNINGAR 

De allra flesta läsfelen är av fonetisk, morfologisk och lexikal natur. Ibland kan 
det vara svårt att exakt definiera feltyperna, eftersom t ex ett morfologiskt eller 
ett lexikalt fel på samma gång kan vara fonetiskt (försvinna - försvunna, med 
-men). 

De FONETISKA läsfelen utmärks oftast av fonemutbyten (gryta - kryta, 
damm - bamm och stavel - svavel). Katt kan dessutom läsas kat av de 
läsare, som är osäkra på vokalklangen. 

De MORFOLOGISKA läsfelen kan indelas i morfologiska förändringar (inga 
- ingen, glatt - glad och blir - blivit), morfologiska tillägg (skolan -
skolans, fötter - fötterna och gröt - gröten) och morfologiska uteslutningar 
(mätta - mätt, satte - satt och sant - sann). 

De LEXIKALA läsfelen kan på samma sätt indelas i lexikala förändringar (inte 
- lite, forsade - fortsatte, de - den, föll - höll och vad - var), lexikala 
tillägg (som innebär att läsaren lägger till nya ord) och lexikala uteslutningar 
(där läsaren hoppar över ord). 

En LEXIKAL FÖRÄNDRING, dvs när ett ord byts ut mot ett helt annat, 
åstadkommer givetvis stor osäkerhet och förvirring under läsningen. I ett 
tidigare kapitel visade jag många exempel på den typen av fel och pekade också 
på konsekvenserna av sådana lexikala felläsningar. Eleven får ofta en helt 
förvrängd bild av innehållet och han upplever läsning som något mycket 
förvirrande och arbetsamt. 

LEXIKALA UTESLUTNINGAR (markerade i parenteserna) får däremot nästan 
aldrig sådana förödande effekter. Texten blir i allmänhet "halvbegriplig", dvs 
eleven får ändå en hum om, vad det hela rör sig om. 

1. ..en liten tomtimam ... mamma bodde, som ofta över ... 
sjön .... ( ) gubben rodde. (till) (F6) 

2. . .. att snart ( ) inte har ... a sitta på. (de) (B22) 
3 . lnna ... ( ) släpper ut gas .. .från ballongen ... eh .. 

kastar ( ) ut sand ... ( ) kan sänka ... (vi, vi, som) (Z29) 
4 . Allt gick som ( ) skulle. (det) (Z39) 
5 . Golvet hade h ( ) gjort ( ) kvistar .. . (han, av) (011) 
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6. Han hade levt i skogen ( )fredlös jägare (som) 
7. De tyckte hatten var ... ( ) riktigt . ? ? (ett) 

(017) 
(F12) 

Den lexikala uteslutningen av ordet "ett" får F att göra en felhypotes. Han ska 
försöka finna ett rim som passar till ordet "flott" men väntar sig helt naturligt 
ett adjektiv istället för substantivet "slott". 

Ibland åstadkommer de lexikala uteslutningarna en lätt förvirring dock inte 
värre än att eleverna oförtrutet fortsätter sin läsning. 

8. .. när jag kommer hem ikväll.får annars de ( ) vara 
( ) stygga ? ? ? ? (som, varit) 

9. Det var ( ) att ligga i en grotta. (som) 
10 ... den flög upp med ( ) het ... het skrik?? (ett) 
11. Golvet hade ( ) gjort .. gjort .. gjort? (han) 

{Dl2) 
(S8) 
(X3) 

(VlO) 

V är en elev, som inte accepterar vilka underligheter som helsL Hans felläsning 
får honom att förvänta sig ett verb i passiv form och han läser om flera gånger 
för att komma tillrätta med meningen. Han tror först, att det rör sig om ett 
tryckfel! 

V - GJORTS ska de la vara?? Golvet hade gjorts av kvistar och grenar?? 
M - Men står det så, som du läste? 
V - Ja, gjorts skulle det väl vara? 
M - Ja, om det stått, som du läste ... Läs om igen! 
V - Golvet hade gjort av??? 
M - Men varför får inte ordet "han" vara med? 
V - Aha!! Golvet hade HAN gjort av .... 

Den vanligaste lexikala uteslutningen gäller ordet "och", ett ord som vissa elever 
(G tex) konsekvent hoppar över. 

12. (och) ser en elden sken .. .från barnens brand .. 
13. (och) barnen grät, nu får vi ingen kaka ... 
14. (och) kokar kläderna som mamma gör. 
15. (och) snart den fram till barnens stuga ..... 
16. (och) näva som var riktigt seg och stark. 
17. för det är sent (och) ganska kyligt .. 
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Endast i sällsynta fall tycks den här typen av fel medföra att innehållet helt 
förvrängs. 

20. Det var bra all ha över ( ) natten. (sig på) (014) 
21. Hade han ( ) sluppit iväg dd, hade Krok dödat honom. (inte) (024) 

De LEXIKALA TILLÄGGEN medför på samma sätt förvirring men i allmänhet 
tycks eleverna kunna gissa sig till en ungefärlig betydelse av innehållet 

De MORFOLOGISKA FELLÄSNINGARNA förefaller bereda eleverna än 
mindre problem. Oftast har dessa felläsningar inte någon som helst betydelse 
för förståelsen. 

22. Det grda vargskinnet ... (Det grå vargskinnet.) 
23 . .. till den morgonen dd .. (den morgon då .. ) 
24 .... vargaskinnet (vargskinnet) 

(SI4) 
(S23) 
(UI6) 

De morfologiska felläsningarna kan ibland ge upphov till språkliga 
besynnerligheter men dessa tycks inte alls bekymra eleverna. De lyckas tydligen 
få ut kontentan, även om det rör sig om någon sorts halvläsning. 

25. Det känns all tomtegubben lukt av brand. (Då känner 
tomtegubben lukt av brand) (G23) 

Här börjar G med en lexikal felläsning "Då" läses "Det" och sedan följer ganska 
naturligt den morfologiska förändringen av "känner" till "känns". Det finns 
ingen tvekan när G läser och han går inte tillbaka i texten. 

Det förekommer dock, att de morfologiska felläsningarna kan leda till, att 
texten förvrängs. 

28. Säg ... får jag köpa ... allt din ... din grann? 
(Allt ditt gam?) (C21) 

29. Säg ... får jag köpa .. köpa ... d .... alla dina garn? (F21) 
30. .. för tänkte jag ... det ... slit .. för .. tänkt .. det sliter ... 

(För tänk de sliter sina byxor..) (F23) 
31 . .. var .. varsina .. viskade ... (varsin viska) (F38) 
32. och någon grann ... grann .. (något gam) (A26) 
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33. och ndgon gran till byxor (något garn) (C28) 

I de sista exemplen är det ovisst hur läsaren betett sig. Han kan ha gjort en 
antecipering av ordet "garn" och samtidigt kastat om bokstäverna till "gran" 
respektive "grann". Följden blir att han läser "någon" istället för "något". Men 
han kan också ha läst fel på ordet "något" och sedan tvingats ändra på "gam". 

FONETISKA FELLÄSNINGAR påverkar i allmänhet läsförståelsen i ringa 
grad. Fonetiska uteslutningar tyder oftast, enligt min erfarenhet, på slarvigt 
eller outvecklat tal. Här följer några prov på, hur detta kommer fram hos två av 
eleverna. 

34 . Aj, aj, mi garn är slu . .l ... me barna på sin ö ./ .. so had 
sa . .l .. strass inti . .! .. se geno skorste kröp I 

35. V .. gjord perfekt laddni . .I massa .. mskor smls 
(B) 
(Z) 

I ett avseende kan fonetiska felläsningar orsaka bekymmer, nämligen för de 
elever, som aldrig lyckats förstå skillnaden mellan vokalklangerna (det som 
kallas lång och kort vokal) eller som inte har dubbelteckningsreglema klara för 
sig. Ofta tänker man sig, att oklarhet på detta område endast märks vid stavning, 
men som vi ska se i nedanstående exempel, påverkas även läsningen. I min 
studie görs NIO dubbelteckningsfel vid läsningen men det är endast TRE elever, 
som svarar för dessa fel, A för sex, X för två och T för ett av felen. 

35. .. köppa nä tsk ... näver ... 
36. . .. mor fick sot ... sort i gdr i sin kaka. 
37. Han hade la ... lagt dem tät tillsammans .. 

(A6) 
(A34) 
(Xll) 

Eleverna A, T och X tillhör de svagaste läsarna. De skulle enligt min erfarenhet 
- och deras egen önskan - behöva nybörjarundervisning i läsning. De är, som 
alla elever i min undersökning, helt nonnalbegåvade men av någon anledning har 
man misslyckats med att lära dem läsa. Kanske har de helt enkelt inte varit 
läsmogna tidigare. 

Ovanstående exempel på lexikala, morfologiska och fonetiska felläsningar ger 
vid handen, att sådana "småfel" i allmänhet inte förvränger texten så mycket 
men bidrar till halvläsning, halvförståelse och halvspråk. 
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Om man betänker, alt läsning bjuder många elever detta ofullkomliga språk, så 
är det inte så underligt, att de sedan får svårigheter au själva producera ett 
godkänt språk i uppsatser och dyl. De har ju ingen erfarenhet av att möta 
korrekt skrivet språk, eftersom deras egen dåliga läsning vanställer språket i de 
texter som de läser. Gymnasielärare har ofta svårt att förstå, alt deras elever inte 
kan uttrycka sig skriftligt och att de inte alls förstår sig på rättningar i 
uppsatser. Men många elever är inte språkligt mogna - många inte ens 
språkligt medvetna. Undervisningen läggs högt över deras huvuden! 

37 



LÅNGSAM OCH KNAGGLIG LÄSNING 

Utmärkande för den osäkre läsaren är att han läser alltför långsamt för att 
läsningen ska kännas naturlig och behaglig. Det gäller både vid högläsning och 
tystläsning. Elever är dock oftast mycket omedvetna om hur de läser. Frågar 
man en svag läsare, så får man i allmänhet svaret att även om högläsningen går 
långsamt och lite "knackigt", så fungerar tystläsningen "något så när" 
tillfredsställande. Sin dåliga högläsning förklarar de med att det är obehagligt 
att läsa inför andra. Att även tystläsningen går för långsamt vill de inte inse. 

Att kontrollera tystläsning är inte så enkelt. Under många år lät jag mig luras 
av elevernas försäkringar om att läsningen gick galant, bara de fick läsa tyst. 

Eftersom tystläsning är det vanligaste lässättet i gymnasiet, vet egentligen de 
flesta lärare där mycket lite, om ens något, om sina elevers läsförmåga. 
Somliga elever LÅTSAS läsa medan andra försöker skumläsa för att i någon 
mån kunna hänga med i de efterföljande diskussionerna eller skriftliga 
uppgifterna. Deras läsning har ibland karaktären av ett desperat och planlöst 
gissande. Resultatet brukar vara, att de uppsnappat de betydelsebärande orden 
och på så sätt fått en ungefärlig uppfattning av innehållet. Med hjälp av olika 
ledtrådar, av kamraternas och lärarnas kommentarer och av en väl inlärd strategi 
brukar de sedan klara sig förbi de värsta blindskären. Har de "tur" lägger ingen 
märke till deras bristande läsfärdighel. 

Innan jag fortsätter att diskutera den osäkra, knaggliga läsningen, vill jag dock 
nämna något om det, som skulle kunna kallas dess motsats, HYPERLEXI. 
Det finns nämligen elever som presterar en till synes perfekt högläsning, de 
läser tekniskt av varenda bokstav, ljudar samman dem utan reversaler och 
omtagningar och håller ett högt lästempo - men de FÖRST ÅR inte alls vad 
de läser. Läsningen är en helt mekanisk sysselsättning. De kunde lika gärna 
läsa en text på ett fullständigt okänt språk. 

De elever, som jag nu tänker på, VET naturligtvis att människor läser för att 
komma åt innehållet i en text men det förefaller som om de själva inte har 
något sådant mål. De läser för att de SKA läsa och för att de ska ta sig igenom 
alla bokstäverna i en text. 

Det finns säkert många anledningar till detta lässätt. I de flesta fall som jag 
träffat på har psykologiska faktorer spelat in. Eleverna har varit ängsliga för att 
misslyckas och rädda för att inte vara till lags, att inte duga. De försöker 
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prestera en så perfekt högläsning som möjligt för att tillfredsställa lärare och 
föräldrar eller för att inte bli utskrattade i klassen. Någonting, kanske ett 
misslyckande under läsinlärningstiden, har fått dem att lägga all energi på 
avkodningen, så att den ska framstå så perfekt som möjligt. Den tekniska 
avläsningen har alltså blivit huvudsaken och det finns ingen energi kvar till att 
förstå innehållet, det viktigaste i läsningen. 

Det kan också vara så, att elever saknar ord och begrepp. De klarar avkodningen 
perfekt men orden som de läser säger dem ingenting, det finns ingen hjälp att få 
i deras inre lexikon. 

Dessa elever kommer sällan till specialläraren, eftersom de själva och alla andra 
anser, att de läser bra. NÄR de ber om hjälp så gäller det i allmänhet 
läxläsningshjälp. De förstår inte alls, vad deras inlärningssvårigheter beror på. 
Problemet med dessa "snabbläsare" är, att de kan passera både grundskolan och 
en stor del av gymnasiet, utan att någon förstår VARFÖR de har svårt att läsa 
läxor och får dåliga resultat på prov. "Men den här eleven har inga läsproblem! 
Jag lät honom läsa en ganska lätt text och han läste så snabbt och bra! Så det 
är väldigt svårt att förstå, att han har så svårt au hänga med i skolan!" har jag 
hört gymnasielärare säga. 

I ett test med fristående ord kan dessa läsare avslöjas. De läser visserligen 
perfekt men eftersom orden står utan sammanhang, så har de ingenting att hålla 
sig till, när jag ber dem förklara ordens betydelse. 

Jag har en mycket begränsad erfarenhet av denna typ av lässvårigheter. De fall 
som jag träffat på har varit invandrarelever, som talat svenska utan någon som 
helst brytning. De tycks sakna ETT fungerande språk. De har två halvdana 
språk. 

De långsamma läsarna är betydligt enklare au lägga märke till. Kännetecknande 
för dem är, att de använder mycken energi till TYST LJUDNING, dvs innan de 
läser ett ord eller en fras högt, så ljudar de tyst. Först när de känner sig 
tämligen säkra på innehållet, läser de högt Ögonrörelserna visar hur de om och 
om igen attackerar framförliggande text. Ibland rör sig läpparna under 
ljudningen och det händer också att elever ljudar viskande, innan de vågar sig på 
att läsa. 

I följande exempel markeras den mer eller mindre långa, tysta ljudningen med 
prickande rader. 
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1. En ... lustig stuga ... hade de fått ... fått fadd ... fått fatt ... 
de bodde ... i en gammal ... kvarglömd ... hatt. (A7) 

2. I första hand ... är ... det avtals ... villkor ... osäkra mot ... 
konsumenten som ... ger ... honom ... säm ... re ... 
skydd än de ... lagar ... som .. (FAS) 

3. .. tomtemamman ... bodde ... som ofta ... över sjön ... 
till gubben rodde. (H3) 

4. Då ... hitta ... flick ... an hastigt på ... ett.. (F47) 
5. Det var så roligt att ... se elden ... flamma (K37) 
6. Guro låg en stund ... och såg ... sig omkring ... i sitt 

gömställe ... högt upp i det gamla ... linden, (06) 
7. Lindens ... stora ... blad ... bildade ... både väggar (S 10) 
8. Lindens stora ... blad ... bildade ... både väggar ... 

och tak. (TIO) 
9. ..med hjälp av ... mer list ... mer våld ... och 

flera dråp. (U46) 
10. Gurun låg en ... stund och såg sig omkring i sin ... i 

sitt ... gömställe ... högt uppe i den ... gamla ... linden. (Q6) 

I exempel 10 ser vi hur elevens omsorgsfulla, tysta ljudning givit resultat men 
också att han inte klarar att ljuda alltför många ord på en gång, "sitt" läses "sin". 

Att läsa samma text först tyst, kanske ett par gånger, och sedan högt är mycket 
tidsödande. Läsningen blir också mycket sönderhackad och risken är stor, att 
läsaren tappar innehållet på grund av att korttidsminnet inte fungerar vid alltför 
långsam läsning. Eleven minns således inte vad som stod i början av 
meningen, när han kommer till slutet. Han får ingen helhetsbild av det lästa. 

Den tysta ljudningen, som alltså är en sorts framförhållning, är ändå ingen 
garanti för att läsningen blir korrekt. Dels kan eleven ljuda fel och dels kan han 
ha glömt, vad han ljudat och då blir ju den slutliga läsningen ändå felaktig: 

11. Säg får ... får jag köpa lite ... grann (garn) 
12 . .. när hon behövde låna fiske ... grann ... gran (garn) 
13. .. och sa ... eh ... sälj ... sälj .. (säg) 
14. . .. och vad (var) sin ... viska ... synder (skyndar) 
15. ligga i ... en grotta ... vindens ... stora ... blad 

... binde (bildade) .. . 
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16. varje morgon och ... stu ... sturr ... sturra ner mot ... 
(stirrat ner mot) (X21) 

17. Så här i svång .. . gremmens (svångremmens) år. (Y21) 
18 ... slog några lystra lovade (lystna lovar) kring det ... kysste 

(kryssade) bla ... nd doftande sill och.. (Y27) 

De ständiga avbrotten och uppbromsningarna, som är följden av ofullständig 
avkodning, av dåligt ordförråd och av osäkerhet påverkar inte bara 
innehållsuppfattningen. Eleverna besväras av och skäms för sin hackiga läsning. 
De förlorar självförtroendet och de tappar intresset för läsning. 

Att läsa högt inför klasskamrater och lärare innebär för många elever, att deras 
svaghet och misslyckanden torgförs och nagelfars. Av den anledningen vägrar 
många av dem konsekvent att läsa högt. Andra lägger hela energin på att läsa i 
förväg, så att de inte ska behöva göra bort sig fullständigt, när det blir deras tur 
att läsa. Men denna framförhållande strategi medför, att de sällan vet vad de 
föregående läsarna läst De har alltså ingen aning om vad texten handlar om. 
Följden blir att just de svaga läsarna, som är i allra högsta behov av läshjälp 
under lektionerna, paradoxalt nog inte kan ta till sig den hjälp som bjuds. 

Men eleverna ljudar inte bara tyst i förväg för att försäkra sig om att läsa 
korrekt. De läser också om, repeterar och kontrollerar, det de redan läst. De gör 
FRASUPPREPNINGAR. Detta sker både högt och med tyst ljudning. Det 
förefaller dels som om de undersöker, om de verkligen läst rätt och dels som 
om de letar efter innehållet, efter en röd tråd i meningen. 

Läsning måste, som jag tidigare sagt, alltid ske med en viss minimihastighet, 
för att korttidsminnet ska kunna fungera. Alltså repeterar eleven, så snabbt han 
förmår, det avsnitt som han nu är säker på, varefter han försöker länka ihop det 
med resten av meningen. Ibland känns det som om eleverna letar efter en rytm 
eller kanske ett flyt i läsningen. 

19 . ... när hon ... behövde låna ... fis .. ke ... garn och köpa .. . 
nä ... näverskor ... åt sin ... när hon behövde lånafiskegarn 
och kö ... garn ... och köpa näe ... näver ... skor åt . .. (HS) 

20. Eh ... me barnen tyckte att de ... men barnen tyckte att de 
hadefåttf ... att de bodde flott. (H11) 
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21. Eh ... för när j kommer hem ... för när jag kommer hem 
... ivkäll ... hem igen i kväll .. får de ... annar ... får 
annars de ... som varit stygga ? ? ? ? för när jag kommer 
hem igen ikväll.får annars de som varit ... (H15) 

22. F .. .för tänk de sliter sina byxor så ... att snart de inte ... 
.. . de intet ha ... sitta ? ? ? för tänk ... 
tänk ... för tänk de sliter sina byxor så..... (H23) 

23 . .. och mor fick sot ... igår ... och mor fick ... sot 
igår ... sin ... i sin kaka. (K28) 

24 . .. hade levt i skogen som fredlös jägare .. .fredlös 
jägare. 

25. Han slog skinnet ... han slog skinnet åt sidan 
(017) 
(S16) 

Dessa frasupprepningar kan vara långa och många som i ovanstående exempel 
eller korta som i de följande: 

26. .. som ofta över sjön ... över sjön till gubben .. 
27. En dag sa mamma: Bort ... eh .. sa mamma: Bort .. 
28 .... över sjön till ... till ... gubben rodde .. 
29. garn till byxor ... byxor fick hon ej. 
30 . .. var kläderna ... ernaför svarta .. 
31. Försök ... försök hos spindelmor .. 
32. sig omkring ... i ... i .. .. i sitt ... 

(A4) 
(B11) 
(C6) 

(024) 
(Gl2) 
(K24) 
(T6) 

Detta sätt att läsa en mycket lätt lågstadietext tyder på en enorm osäkerhet. Jag 
tror att det är praktiskt taget omöjligt för en god läsare att verkligen förstå, hur 
en sådan läsning fungerar - och inte fungerar! Vad vi kan försöka förstå är hur 
dessa läsare känner sig, när de får en svårare text sig förelagd. 

En annan mycket vanlig företeelse är ANSATSST AMNINGEN. Eleven startar 
med den första eller de första bokstäverna i ordet, hejdar sig, ljudar tyst och 
startar sedan från början. 

33. ... hest s ... skrik 
34 .... flera d ... dråp 
35. .. . al ... alla i stammen 
36. ..funnit sin f ar ... i ... k .. .ik .. källan 
37 ... Lin ... lindens stora blad 
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38. . .. behållit si ... sin makt 
39. . .. det ha ... hade börjat ljusna 

(W42) 
(X4) 

Man kanske skulle kunna förvänta sig att det är långa eller okända ord, som 
attackeras på det här viset men lässättet är, vilket framgår av ovanstående 
exempel, mycket vanligt även vid våra mest frekventa ord. När ansatsstamningar 
förekommer vid vart och vartannat ord, bidrar de givetvis till att läsningen tar 
onödigt lång tid. 

Kan det vara så, att ansatsstamningarna med tiden har blivit en dålig vana för 
vissa elever? En vana som det är svårt att vänja si~ av med, speciellt om 
eleverna inte blir upplysta om sitt läsbeteende? Ar det kanske elevens 
förhoppning om att hans högläsning ska framstå mer flytande, som gör au han 
liksom kastar sig över första bokstaven i nästkommande ord (utan att sedan ha 
möjlighet att fullfölja sina intentioner)? ÄI ansatsstamningarna en följd av 
prestationskrav från omgivningen eller från eleven själv? Allt i skolan, även 
läsning, ska ju gå så fort. 

En hjälp för svaga läsare är ibland att ta till ST A VELSELÄSNING vid mötet 
med långa eller okända ord. 

40 . .. då ... dd Kor ... Kor .. .K .R .. O . .K .. 
41 . .. darrande ... a ... Ian ... dåber ... 
42 . .. kastade an .. kar vid den .. blän .. kande ålen 
43. .. behövde låna .. . fis ... ke ... garn. 
44 . .. hos ... spin ... spin ... d ... el ... mor .. 

(X25) 
(Y29) 
(Y31) 
(H5) 

(A25) 

För att komma igenom besvärliga ord tvingas eleverna ibland också läsa bokstav 
för bokstav. 

45. .. när smarta ... f .. . före ... sp ... sp ...... förespr .. . 
å ... k .. .förespråkare ... kommer ångande med sina 
ag ... arg ... argumen ... argument??? .. ar .. gu .. ment .... (Y2) 

46. . .. och en f ... f ... f ... fi ... lo .. so .. fi (Y18) 

Frasupprepningarna, ansatsstamningarna, stavelseläsningen, repetitionerna och 
de tysta ljudningarna bidrar till att läsningen blir sönderhackad och till att 
språkmelodin bryts. Innehållet går helt eller delvis förlorat och hur begåvat 
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eleverna än gissar, känns läsningen mödosam. Följden blir ofta motvilja mot 
läsning och böcker. 

För att klara sina gymnasiestudier behöver eleverna kunna läsa på olika sätt. 
Ibland krävs en noggrann detaljläsnin~ och i andra fall passar skumläsning 
bättre. Svaga läsare har inte något val. A ven om de hört talas om olika lässätt, 
så förstår de inte hur de själva ska bete sig. De kämpar sig igenom alla texter 
på precis samma oekonomiska sätt och kan inte anpassa lässättet och lästiden 
till textens svårighetsgrad och sina egna intentioner. Hur skulle de kunna? 

När de får i uppgift att dra kontentan ur en text, snabbt göra ett referat eller 
skumläsa för att finna relevanta data uppstår naturligtvis stora svårigheter för 
dem. Det är dessutom inte ovanligt att sådana uppgifter ska utföras under 
tidspress. Man behöver inte vara psykolog för att förstå, hur en svag läsare 
känner sig i sådana situationer! Centralproven utförs till exempel alltid under 
speciellt pressande omständigheter. Inte nog med att det är en provsituation, 
tidspressen har också en förlamande inverkan på de svaga läsarna. De mår 
dåligt, när ett så pass viktigt prov fungerar mer som en hastighetstävling än 
som en redovisning av språkfärdighet, tankereda och berättarkonst. Här, om 
inte förr, blir de svaga läsarna medvetna om sitt handikapp. 
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RYTM OCH RIM 

För några år sedan skulle en av mina elever göra ett specialarbete om 
sagoböcker. Hon bestämde sig för att i första hand skriva om Elsa Beskows 
produktion. När hon upptäckte att de allra flesta texterna var skrivna på rim, 
ville hon genast backa ur projektet. Hon ville inte läsa sagor på vers. 

Jag bad henne ändå läsa Hattstugan och visade också de enkla rim, som barnen 
själva ska försöka lista ut. Hon läste men under protest och jag förstår henne! 
Det visade sig nämligen, att hon inte alls begrep sig på att läsa rytmiskt och 
inte heller förstod vad det innebar att rimma. Ganska snabbt upptäckte hon 
dock till sin förvåning, att det inte alls var så svårt att rimma som hon hade 
trott. Redan under lågstadietiden hade hon av någon anledning fått för sig, att 
rytm och rim var något obegripligt, något som alla andra hade nyckeln till men 
inte hon. På olika sätt hade hon sedan "lyckats" undvika all text som såg 
rimmad ut. 

Det var inte första gången som jag träffade på en elev, som sade sig inte kunna 
rimma. Det är tvärtom mycket vanligt att lässvaga elever har den inställningen. 
Min erfarenhet är dock, att de allra flesta kan lära sig rimma, om de bara får 
hjälp att förstå tekniken. Det största problemet i sammanhanget brukar vara att 
få eleverna att ge upp motståndet De behöver få stöd att V AGA läsa rytmiskt, 
något som för många förefaller konstigt och smått löjligt. De är inte vana, vare 
sig hemifrån eller från skolan, att läsa eller lyssna på poesi och många av dem 
känner inte till språklekar som bygger på rim och ramsor. 

Forskningen visar att rim, ramsor och ordlekar har en gynnsam inverkan på 
barns språkliga utveckling och i förlängningen också på deras läsinläming och 
på skolarbetet i stort. Vi vet att språkligt mogna förskolebarn har större 
nyfikenhet och aptit på denna typ av lekar än de kamrater, som är senare mogna 
i detta avseende. Det innebär att de språkligt mogna barnen börjar skolan med 
ett visst försprång framför de barn, som kommer utan denna språkliga träning. 

Det är svårt att veta så här i efterhand, om mina elever under förskole- och 
lågstadietiden helt enkelt inte var tillräckligt språkligt mogna för att ta del av 
och ha glädje av sådana lekar. Och när de så småningom mognade språkligt, 
kanske de kände sig för gamla? Rim- och ramslekarna verkade barnsliga ... och 
därmed gick de miste om en typ av träning, som skulle ha kunnat hjälpa dem i 
deras språkliga utveckling? 

45 



För att kunna rimma behöver man ha en känsla för rytm. Våra svenska elever 
vet visserligen omedvetet hur svenska ord uttalas och hur vår språkrytm låter 
men jag har ännu aldrig träffat på någon enda elev i min praktik, som varit 
medveten om att stavelserna i orden kan vara mer eller mindre tryckstarka. De 
har ofta MYCKET svårt att höra V AR trycket ligger i ett ord med flera 
stavelser eller i ett sammansatt ord. Det är inte, som man skulle kunna tro, en 
oväsentlig kunskap idag och inte heller bara något som poeter behöver känna 
till. För att elever ska kunna undersöka, om ord ska skrivas samman eller ej, 
behöver de veta, var trycket ligger, de behöver kunna läsa rytmiskt. 

Under det senaste året har jag låtit alla mina elever läsa Hattstugan, för att jag 
skulle få ett begrepp om deras förmåga att läsa rytmiskt och att rimma. Texten 
är så pass lättläst att ingen elev behöver känna att uppgiften är oöverstiglig. 
Dessutom har de god hjälp av bilderna. De duktiga läsarna har läst utan att 
protestera, de har inte haft några svårigheter vare sig med rim eller rytm och de 
har i allmänhet tyckt att det varit roligt att pröva på rimmen. De svaga läsarna 
däremot har varit mer ovilliga att läsa. De har direkt upplyst mig om, att de 
inte kan läsa på vers och framför allt inte rimma - något som i de flesta fall 
varit sant. Det är just de svaga läsarnas insatser, som jag velat syna i detta 
kapitel. 

Det första man lägger märke till är elevernas oförmåga att läsa rytmiskt. Det 
finns många faktorer som spelar in. Den vanligaste är givetvis den dåliga 
avkodningen, som tar sig uttryck på många olika sätt, till exempel som 
syntaxfel, reversalfel och prosodiska felläsningar. 

1. Den ... äldsta gossen som var stor. Och vis 
han sa: vi tar ... sotar våran ... ?? korsten? 

2. En lustig stuga hade de fått. Fatt. 
De bodde .. . i en gammal ... kvarglömd .. ?? ö?? 

(A31) 

(DS) 

Eleverna i ovanstående exempel gör felhypoteser och avslutar meningarna på ett 
sätt som ger fel prosodi och som bryter rytmen. 

3. En dag sa mamma: Bort skajagfara 
nu får ni lova mig att vara snä ... vara snälla .. barn??? (F14) 

4. Sen inom kross. korse .. korste ... skorstenen kröp de alla tre (035) 

Här ser vi prov på två typer av reversaler, som förstör rytmen. I det översta 
exemplet är det två ord som kastas om och i det andra är det en omkastning inom 
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ett ord. D gör dessutom ett morfologiskt tillägg på ordet skorsten vilket skapar 
ytterligare rytmbrott. 

Det vanligaste skälet till rytmbrott är just morfologiska eller lexikala 
förändringar. Som vi ser i följande exempel kan små morfologiska felläsningar, 
som tillägg eller bortfall av ändelser, inverka menligt. 

5. För utav röken (rök) ibland blir stugan full ... 
6. Barnen på sin öde sa (sade) så .. 
7. En eld vi gör på stranden (strand) .... här utanför 

(B33) 
(025) 
(K.35) 

De lexikala uteslutningarna, tilläggen och förändringarna påverkar naturligtvis 
rytmen i än högre grad, speciellt om det förekommer flera sådana felläsningar i 
samma strof. 

8. Fönster hade de riktigt dörr (Ett fönster hade det och riktig dörr .. ) (G43) 
9. Med ... barnen på ön .. . de satt så (Men barnen på sin öde sade så .. )(F29) 

I allmänhet medför rytmrubbningarna att det blir svårt, ibland omöjligt, att 
rimma. Om läsningen dessutom är mycket knagglig, fungerar inte 
korttidsminnet, vilket i sin tur gör att läsaren glömmer bort vilket ord och 
sammanhang han skulle rimma på. All energi läggs på avkodningen och för 
innehåll, rytm och rim finns ingen plats. 

10. När han ... när hon behövde låna fisk ... fiske ... geran ... fiske 
.. ran ... fiske ... g .. a .. r .. n .. fiskegarn och köppa nätsk .. . 
näver ... skor åt sin pojke .. ??? skor åt pojken då?? 

11. En dag sa ... mamma ... borta nu måste jag fara 
nu ... nu ... nu får vi ... lova att ... mig att stanna kvar ? ? ? 

12. Men öper ... överallt fick tomtemamman nej och ... något garn 
hade byx ... till byxor hade ... hon ... inte ... fick hon in ... te??? 

13. För utan rö .. .för utav rök ... för utav rök ... ib .. ibland 
blir ... stu ... stugan ... stugan full och mor får so ... 
. fi 0 

• • k k k ??? tzg ... s ... ar sot i s ... sina a or ... a ... 

(A5) 

(All) 

(F27) 

(F35) 

Om eleverna läser fel på första radens sista ord, så uppstår givetvis förvirring, 
när de ska rimma. 
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14. När mor till sist kom hem med lastade båten (båt) 
var hon ängslig och hon brast oss ... ???? 

15. Men barnen tyckte att de bodde .. flytta (flott) 
de tyckte ... hatten var ... ett riktigt .. ???? 

Men även en felläsning på andra versraden skapar problem. 

16. Men barn tyckte att de bodde flott 
de tyckte hatten var en (ett) riktig (riktigt)??? 

(G55) 

(K9) 

(B9) 

Problem kan uppstå om rimordet är okänt för läsaren. Några av eleverna har 
svårt att komma på ordet "knut" i följande strof. 

Men tomten sa: Aj, aj, mitt garn är slut 
försök hos spindelmor vid nästa - ! 

De gissar på "ö" (A24), "krök" (B24), "hus" (C26), "stopp", "slut" (D22) och 
"vrå" (K24 ). 

Följande strof vållar också problem: 

Den äldste gossen, som var stor och vis, 
han sa: Vi tar och sotar våran - . 

Några av dagens elever tycks inte känna till, att man kan sota en spis utan 
föreslår "korsten" (A32), "ris" (C34) och "skorsten" (D30). D känner sig dock 
inte helt nöjd, eftersom han märker att skorsten inte rimmar på vis. 

D - Näe ... våran hatt?? Näe jag vet inte! 
V ad ska det bli?? 

M - Det ska rimma på vis ... vad kan det då vara som man sotar? 
D - (Paus) Det VET jag inte! 

Många elever gissar vilt med ledning av bilder och innehållet i övrigt De lägger 
inte märke till au orden inte rimmar. Rimmandet saknar intresse för dem, det 
ställer bara till besvär och onödigt tankearbete. 
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18. Strax intill s ... stubben fanns en liten sjö 
och mitt i sjön en liten vacker gubbe. 

19. Javisst de andra skrek det blir ju bra 
och var sin viska .. skyndar de .. att .. sota. 

20. Sen genom skorstenen kröp de alla tre 
för alla ville de ju sota ner .. näe .. rent. 

21. som är så bra att vi får mycket kaka 
när mamma kommer hit ... ikväll .. igen ? ? 

22. Då hitta flickan ha .. hastigt på ett sätt 
vi tar och ställer till .. en riktig .. brasa. 

23. Förutom rök .. ibland .. är stugan/ull 
och mor fick sot igår .. i sin ka .. bin. 

24. Vi måste genast ta ett grundligt bad 
för annars blir nog (inte) mamma .. arg. 

25. Och när tomten börja berätta 
blev hon så matt att hon sig måste s .. gråta. 

Ibland hjälper inte ens mitt stöd. 

26. Strax intill stubben fanns en liten sjö 
och mitt i sjön ... sjön en liten vacker .. ? ? ? ? 
C - Det vet jag inte .. vad det ska vara .. 
M - Vad kan rimma på sjö? 
C - ...... Tomtesjö? 
M - Titta på bilden! 
C - En ö??? Jaha ... det ska SLUTA på .. 

27. För när jag kommer hem igen i kväll 
får annars de som varit .. stygga .. stygga ? ? ? 
C - Näe ... vad blir det? 
M - Vad brukar stygga barn få? 
C - Stryk?? Näe! 
M - Det rimmar ju inte på kväll ... 
C - Näe ... Jag kan inte! 

28. För utav rök ibland blir stugan full 
h fi k . å . . . k. / ?? oc mor zc sot zg .. r z szn ... szn . . itte .. 

C - Näe ... 
M - Ett annat ord för kittel .. ett ord som rimmar på full ... 
C - Full?? .... Näe det vet jag inte! 
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29. För när jag kommer hem .. hem igen .. ikväll 
får annars de vara (som varit) ... stygga??? 
M - (läser första raden) .. ska rimma på kväll 
D - Det vete sjutton ... 
M - (läser om raden igen) 
D - ..... Ingen kvällsmat .. eller??? 

(012) 

Ibland kan en elev rimma helt korrekt utan att han fattar vad han gjort. H säger 
redan efter första strofen: 

Såna här grejer kan ju inte jag! Det tycker jag är görsvårt! 

Men han rimmar bättre än han tror. 

30. Men barnen ... på sin ö ... (de) sade så 
säg ... säg vad ska vi nu göra ... kunna hitta på? 
H - JAG vet inte vad det ska vara! 
M - Men du har ju redan rimmat! "hitta på"! 
H - Jasså?? Ska det vara det?? Jasså?? 
M - Det rimmar ju på "så" 
H - (inte helt övertygad) Jaha ... jaha .. 

31 ..... när hon ... behövde /ånafiskegarn 

(H31) 

och köpa näe ... näver ... skor åt sin .... gubbe?? (H7) 
H - Vad ska det vara där? 
M - Hon hade ingen gubbe ... vad hade hon? 
H - En katt??? 
M - Ja, det hade hon förstås ... men den behövde inga näverskor! 

Det ska rimma på gam! 
H - ... Barn då?? Men det rimmar väl inte! 

Två av eleverna försöker såg på uddrim. 

32. Men barnen tyckt .. men barnen tyckte att de bodde flott 
de tyckte hatten ... var en riklig ... flod ??? (C12) 

33. M ... barnen tyckte att de bodde flott 
.. tyckte hatten var ett riktigt ... ?? ... flak? (D7) 
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Exemplen visar att svaga läsare ofta har svårt att rimma. Men det innebär inte att 
de inte KAN rimma. När jag hjälper dem genom att rytmiskt läsa strofen högt, 
finner de oftast lätt alla rim. De enda elever som kan ha svårigheter härvidlag är 
de auditiva dyslektikerna, det vill säga de som har dåligt ljudminne. 

Skälet till att de svaga läsarna har svårt att rimma är just deras knaggliga 
läsning. Ansats- och frasupprepningar samt morfologiska, lexikala, prosodiska 
och syntaktiska felläsningar gör helt enkelt läsningen orytmisk. Att få ett 
grepp om innehållet i denna snårskog av fel kan vara svårt nog. Men både rytm 
och förståelse av innehållet måste till för att rimmandet ska kunna fungera. Det 
säger sig självt att förutsättningarna för dessa läsare att finna ett passande 
rimord inte är stora. 

Vi får heller inte glömma att det dåliga självförtroendet som är så vanligt hos 
svaga läsare, i hög grad spelar in. Dessa elever har svårt nog att läsa den 
enklaste text högt. Att försöka läsa rytmiskt är ytterligare ett krävande moment 
och att dessutom åstadkomma rimord kan kännas oöverkomligt. 

För mig är det lätt att förstå att vissa elever har en stark motvilja mot 
poesiläsning. De har ofta inte den språkliga färdighet som krävs. Delar av deras 
språkutveckling har försummats, så att de inte fått de rätta redskapen. Det är 
inte livsviktigt att kunna läsa rytmiskt och att kunna rimma. Men det är ett 
svek mot unga människor att inte ge dem kunskaper och färdigheter - och 
därmed valmöjligheter! 

I gymnasiet finns dock fortfarande möjligheter att visa elever vägar till poesin, 
vare sig de vill läsa vad andra skrivit eller skriva själva. Men vi måste gå 
varsamt tillväga och verkligen tänka igenom, hur vi ska nalkas dem som 
utvecklats långsammare i språkligt avseende, så att vi inte skrämmer bort dem 
helt. Au använda rytm och rim är inte självklart för alla gymnasieelever. 
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DÅLIGT ORD- OCH BEGREPPSFÖRRÅD 

I de föregående avsnitten har jag redogjort för vilka effekterna blir, när den 
tekniska avläsningen inte fungerar tillfredsställande. Men en aldrig så perfekt 
avkodning är givetvis inte ensam tillfyllest. Läsaren måste också ha tillgång 
till ett visst ord- och begreppsförråd för att kunna ta till sig innehållet i en text 
Han måste känna till de ord han möter eller åtminstone med hjälp av 
förförståelse eller andra ledtrådar kunna lista ut deras innebörd. 

Det finns gymnasieelever som har stora brister härvidlag. I grundskolan, där 
läroböckernas texter varit både korta och lätta, har de lyckats hanka sig fram 
något så när men vid mötet med gymnasieskolans svårare kurslitteratur stupar 
de. Deras gissningsstrategier fungerar inte så bra längre. Deras knappa ordförråd 
medför att de alltför ofta får en halvförståelse av det lästa. 

Den som inte alls känner till det ord han läser, vet ju inte ens om han läst rätt 
Och även om han läst rätt, så kan innehållet bli mer eller mindre obegripligt, 
beroende på hur pass betydelsebärande det okända ordet är. De läsare som har ett 
dåligt ord- och begreppsförråd och som dessutom har en dålig avläsningsteknik 
får givetvis de allra största svårigheterna. Nedanstående text ger en bra 
uppfattning om hur svårt en dålig läsare kan ha det, när han ska ta itu med sin 
läxa. 

1. OK ... granskar ... avtals ... för ... ( ähh!) .. för att ... se om de in .. . 
innehåller bestämmelser ... som enskild ... till ... godsad ... själv .. . 
vän ... e ... förhållande till ... konsumenten ... finns han ... sådan 
bestäm ... melse ... förhandlar han ... medföretagför att få ... förmut 
... [ande error ... erda ... går inte de ... kan OK ... föra ... ve .. veradera 
till ... mark ... nads ... dom .. . stolen ... som ... kan förbjuda ... 
företaget att använda de o ... säkra arr ... avtals ... s .. . stämman. (E) 

Som läsare inser man lätt, att E inte förstår mycket av innehållet i hemläxan. 
Hans bön om hjälp är fullt förståelig. 

M - När du läser här i boken, hur upplever du det? 
E - Den är konstig! Jag fattar ingenting! Det är så många 

komplicerade ord. 
M - Har du något begrepp om, vad det handlar om? 
E - Näe ... lite grann ... men inte mycket! 
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M - När du får en sådan här text i hemläxa, vad gör du då? 
E - Försöker läsa ... men fattar jag inte så skiter jag i det ... för 

det är ingen ide. 

M - Känner du att du BEHÖVER lära dig detta? 
E - Jag vet ju inte vad det handlar om ens en gång, så jag känner 

inte på mig, att jag behöver lära mig det! 

Okunnighet om vanliga, enkla ord kan ibland ge en helt felaktig uppfattning om 
innehållet. I första kapitlet i Jakten berättas om stenålderspojken Guru, som 
levde i skogen som fredlös jägare. Ordet "fredlös" ger en viktig upplysning om 
hans levnadsförhållanden. Det berättar att han var utstött från sin stam och fick 
klara sig själv, trots att han ännu var ett barn. 

De flesta eleverna i min studie läser ordet "fredlös" utan att staka sig och 
ingenting pekar på, att de inte skulle förstå vad de läser. Men när jag bett dem 
förklara ordet, har några av dem inte haft en aning om vad det betyder. 

2. L - ... han hade levat i skogen som ... fredlös jägare. 
M - Vad betyder fredlös? 
L - Vet jag inte! 

3. W - .. levt i skogen som fred .. . lös jägare. 
M - Vad betyder fredlös? 
W - Vetej! 

Bägge eleverna tvärbromsar inför eller mitt i ordet, vilket tyder på att det är ett 
okänt ord. Men ingen av dem avbryter läsningen för att fråga eller för att läsa 
om. 

Andra elever 1ROR sig veta betydelsen: 

4. - Fredlös betyder att man är fri. 
5. - Fredlös betyder att man inte har något hem .. 
6. Man saknas inte om man dör. 

(Q) 
(Y) 
(U) 

De allra flesta läsare fungerar troligen så. Vi 1ROR au vi förstår och läser vidare 
i hopp om att vi har rätt. Om inte, så hoppas vi på en förklaring längre fram. I 
allmänhet fungerar det sättet att läsa, om det inte rör sig om alltför många 
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okända ord eller om gissningarna inte är alltför felaktiga. När elever ska läsa 
faktatexter med många obekanta ord, kan det emellertid bli problem. I bästa fall 
märker de att innehållet är obegripligt men de har samtidigt svårt att upptäcka 
var felet ligger. 

I Jakten står det, att Guru fann sin far liggande död med ansiktet nere i källans 
vatten. Några av eleverna förväxlar "källa" med ''källare". 

7. M - Vad betyder källa? 
W - Neri huset ... 
M - Det är källare ... här står källa. 
W - Jaha! ... Det är vatten. 

8. M - Vad betyder källa? 
T - Under huset ... om man säger så? 
M - Näe .. det är källaren ... men källa? 
T - Jaha ... en vattenhåla! 

Trots att innehållet blir underligt, tycks eleverna inte reflektera över det. De 
stannar inte och läser om och frågar inte heller mig. De läser bara vidare, vilket 
tyder på att de är vana vid att även den enklaste text kan vara obegriplig. 

9. Guru hade funnit sin far i kvällen i den stora gamla eken. Hans far låg 
med ansiktet i kvällens vatten (NI) 

Sedan jag gjort N uppmärksam på felläsningen, utspinner sig följande samtal: 

M - Funderade du inte över att innehållet blev konstigt? 
N - Jo ... lite granna .. 
M - Men du gick inte tillbaka?? 
N - Näe .. 
M - Läste inte om för att försöka förstå? 
N - Näe ... 
M - Är det vanligt? Att du bara går vidare? .. läser vidare? 
N - Det händer .. 
M - Går du aldrig tillbaka och kollar? 
N - För oftast .. 
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Här rör det sig om en felläsning, som ger ett helt nytt ord. Eleven "borde" ha 
reagerat på innehållet men gör det inte. Det är svårt att veta hur ideliga 
"underligheter" i texten påverkar den enskilde elevens självkänsla. Min 
uppfattning är att elever, som inte förstår vad de förväntas förstå i läroböcker 
ganska snabbt börjar känna, att de inte duger och de får tidigt en dålig självbild. 

De flesta eleverna i min undersökning känner till ordet "dråp" men det råder stor 
oklarhet om skillnaden mellan "dråp" och "mord". 

10. - Dråp? Det är något man håller tyst om ... som aldrig kommer 
fram ... till skillnad mot mord. (Y) 

11 . - Dråp är anlagt mord men ett mord är inte p lanlagt. (V) 
12. - Dråp??? Jag vet inte hur en ska säga't .. dråp är ... näejag vet 

inte hur jag ska säga't ... eh ... kan inte ... 
änna som lysste ... eller vad ska säga ... ly stig? (L) 

13. - Dråp? ... som mord men råare? .. det låter så (P) 
14. - Ett brott ?? ... Näe vet inte .. (S) 

En elev säger sig dock ha funderat över skillnaden: 

15. M - Vadbetyderdråp? 
W - Man tar livet av nå'n . 
M - Mm. Vad är det för skillnad på mord och dråp? 
W - Vet jag inte! ... Är det inte samma sak? 
M - I så fall skulle man ju inte behöva två olika ord. 
W - Näe, just det .. det har jag undrat över många gånger! 

Q är den enda eleven som direkt svarar att han inte vet, vad "dråp" betyder. När 
jag undrar varför han inte frågar mig, svarar han: 

- Jag TÄNKER inte på vad jag läser!!! Jag bara läser!! 

Många gånger - alltför många gånger - har jag fått just svaret "jag tänker inte 
på vad det står i texten - jag bara läser". När jag bett eleverna berätta för mig, 
VARFÖR de inte reagerar och ber om hjälp när de möter okända ord, har de svårt 
att ge ett svar. Oftast menar de, att läsning är en börda som de försöker befria sig 
ifrån så snabbt som möjligt. 
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Några av eleverna ombads läsa en av texterna i ett centralprov i svenska för åk 
2, dvs en text som gymnasieelever förväntas klara av. Det framkom emellertid 
att många ord var okända för dem. Trots det stannade de inte upp för att fråga 
om betydelsen. 

Samtalen, som finns inspelade på band, ger en bra bild av hur eleverna känner 
sig inför och under läsning samt hur de beter sig, när de träffar på ord som de 
inte känner till. I texten talas om "duperade" europeer. Samtliga elever läser 
ordet helt korrekt och de fortsätter läsningen, utan att visa att de inte förstått 
innehållet. När jag stoppar dem, visar det sig att de inte har en aning om vad 
"dupera" betyder. 

16. M - Vad betyder "dupera"? 
AB - .... det är lika många amerikanare som europeer ... 
M - När du kommer till ett svårt och konstigt ord .. du frågar inte mig 

då ... vad det betyder? Vad beror det på? 
AB - Man läser bara ... man läser stycket bara ... 
M - Du bryr dig alltså inte om vad det står i stycket då? 
AB - Man läser ju ... men det är ju ... det verkar som om ni (lärare) 

inte fattar det va ... först läser man igenom texten ... sen när 
man ska svara (på frågorna i provet) ... då frågar man ju .. 

M - Men ... när du kommer till ord i texten som du inte förstår ... 
vad gör du då? 

AB - Frågar! 
M - Men det gjorde du ju inte nu? 
AB - Nej, men det är ju inte ett svårt ord, det! (dupera) 
M Dupera?? 
AB - Näe .. 
M - Du tycker inte att det är ett svårt ord? 
AB - Näe! 
M - Men ändå vet du inte riktigt vad det betyder? 
AB - Näe .. 

När AB läser den förelagda texten framgår det helt klart, att han inte har en aning 
om vad den handlar om. Han plockar upp vissa nyckelord och gör sig en 
föreställning om, vad det kan röra sig om. När jag frågar, vad författaren vill 
säga, värjer AB sig och VILL inte veta att han inte förstått. Han VILL inte 
acceptera, att han inte förstår alla ord. Så småningom tillstår han ändå, att ordet 
"dupera" ÄR svårt men jag känner, att han försöker skydda sin självkänsla 
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genom att låtsas att han läser bättte än han gör. Kan man tala om en "läslögn" 
på samma sätt som om en livslögn? 

BC är en mycket duktig elev. Han är bäst i klassen i alla ämnen utom engelska 
och svenska, ttots att han har en auditiv dyslexi och stora lässvårigheter. Men 
även han har svårt att i ord utttycka varför han undviker au fråga om svåra ord. 
Jag måste själv komma med olika förslag till orsaker. 

17. M - Vad betyder "duperade"? 
BC - Jag funderade just på det, när jag läste det? 
M - Vad beror det då på, att du inte frågade mig? 
BC - (paus) ... Jaaa .... ??? 
M - Jag skulle så gärna vilja veta det ... 
BC - Då får du fråga nå'n annan, för jag vet inte det! Jag tänkte 

fråga men ... 
M - Men jag är så inttesserad av att få veta, vad det är som gör att man 

sttuntar i att fråga ... 
BC - (paus) 
M - Skäms man för att fråga? Eller tänker man, att det här ska nog fixa 

sig ändå? Eller tänker man, attjag sttuntar i det eftersom texten är 
så tråkig? Att bara jag kommer igenom den så är det bra? 

BC - Jaa ... man ska komma igenom det så snabbt som möjligt! 
M - Man vill det? 
BC - Mmmm. 
M - Man tycker det är så pestigt? 
BC - Mmmm .. mmm. 

Nästa elev, CD, avskyr allt som har med läsning att göra. Han vill helt enkelt 
inte veta vad skrivna ord betyder. Han tänker sig, att han ska kunna klara sig i 
livet utan att behöva läsa mer än absolut nödvändigt Han är dessutom mycket 
okoncentterad och orkar inte lyssna på förklaringar. 

18. M - Dupera? 
CD - Det är la typ tortera? (tittar på mitt minspel) Näe, 

jag vet inte! 
M - Det betyder att lura ... Du ... varför frågar du inte mig, 

när du inte kan ett ord? 
CD - Näe .. det vet jag inte .. (försöker läsa vidare) 
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M - Stopp ett tag! Berätta för mig ... jag tycker det är intressant .. 
CD - Jag vet inte! 
M - Men V AD kan skälet vara ? Att du inte frågar mig? 
CD - Jag gör inte det bara ... inte när jag läser i alla fall ... när 

jag pratar gör jag det ... näe ... jag gillar inte att läsa! 
M - Du gillar inte att läsa, så du vill komma igenom det så 

fort som möjligt? 
CD - Ja, så fort som möjligt! 
M - Så du struntar i vad det står? 
CD - Ja, det gör jag. Hellre frågar jag dig efteråt ... 

när det är färdigt... 
M - Men då är det ju inte så lätt att minnas ... 
CD - Nä nä ... - - - Men det är görmånga som gör så tror jag ... 

bara för att dom vill komma igenom så fort som möjligt ... 
helst såna som läser dåligt ... 

M - De struntar i att fråga? 
CD - Jal 

Även hos följande elev finns en uppgivenhet inför läsningen. För hans del är 
läsningen ett nödvändigt ont, vilket inte är så underligt eftersom han har en 
visuell dyslexi. Under grundskoletiden har han av den anledningen aldrig kommit 
till sin rätt i de teoretiska ämnena. 

19. DE - Dup ... du ... duperade ... står det så?? (försöker läsa vidare) 
M - Vad betyder dupera? 
DE - Vet inte! 
M - Varför frågar du inte mig? 
DE - Jag vet inte ... det kom ett annat ord bakom som också var 

konstigt .. 
M - Men jag skulle så hemskt gärna vilja veta, varför du inte frågar 

mig, 
när du inte kan ord? Kan du lista ut det? 

DE - Näe - - - jag vet inte ... en del frågar jag! 
M - Mmm ... 
DE - Jag har aldrig tänkt på det. 
M - Tänker du att det fixar sig ändå så småningom? Eller åh, bara 

jag blir klar med det här? Jag ska läsa igenom det så fort 
som möjligt? 
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DE - Jag vet inte ... jag kanske läser och så 1ROR jag att jag 
fattar sedan, när meningen är slut ... 

M - Ja ... och så gör du inte det? 
DE - Näe ... då är det ju inget att göra något åt! 
M - Du bryr dig inte då? 
DE - Näe! 
M - Jag är så nyfiken ... hur man bara kan läsa och läsa utan att 

fatta .... 
DE - Man är väl van vid det ... att när man läser så läser man bara ... 

och man vet inte vad det betyder så ... 
M - Läser man bara vidare? 
DE - Mmmm 
M - På det viset blir ju läsningen bara något som man ska ta 

sig igenom? 
DE - Jaa! Så är det! 

Det framgår av ovanstående samtal, att läsning oftast är något obehagligt som 
ska genomföras och genomlidas. Eleverna håller en hög utgångshastighet i hopp 
om att det hela snart ska vara överståndet. Att de går miste om innehållet tycks 
inte spela så stor roll. De hoppas på att de ändå till slut ska förstå andemeningen 
i texten. 

Trots att eleverna känner mig väl och vet hur intresserad jag är av att få veta, 
hur deras läsning fungerar, har de mycket svårt att sätta ord på sina känslor 
inför läsning. Men med kroppsspråk och mimik uttrycker de både avsmak och 
resignation inför texten. När jag visar dem centralprovets hela texthäfte blir de 
helt uppgivna, "det där kommer jag aldrig att klara!". 

Några av de svåraste orden i texterna finns förklarade i slutet av artiklarna men 
eleverna förstår inte alltid förklaringarna. "Psykos" förklaras till exempel med 
"hysteri", vilket inte är till stor hjälp. 

Orden "åkomma", "förödande" och "osensuellt" förklaras inte, vilket gör att 
innehållet går förlorat för många. En elev tror att "abstinensbesvär" betyder att 
"det börjar klia" och en annan förklarar att "morfin" är "sån't man får energi 
av". 
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Det finns elever som inte känner till orden "lut", "luddig", "fåll", "mylla" och 
"näver". En elev tror att "anlita" betyder "att man ber någon om en sak och så 
1ROR man på den". 

Det är nödvändigt att alla lärare inser och ständigt har i åtanke, att många elever 
idag alls inte har det ordförråd som krävs för studierna i gymnasiet. Det gäller 
dessvärre elever på samtliga linjer. Lärarna bör också känna till, att det inte är 
självklart att elever ber vare sig läraren eller någon annan om hjälp med okända 
ord. Det är inte heller självklart att de söker förklaringar i ordlistor och 
uppslagsböcker. 

Många vuxna tror, att ordkunskapsbristerna endast gäller främmande ord. Som 
vi sett klarar dock inte eleverna alltid tämligen vanliga svenska ord. Dessa 
elever är naturligtvis inte betjänta av att i första hand lära in långa listor med 
lösryckta främmande ord. De behöver istället först och främst lära sig förstå 
och handskas med sitt eget modersmål, så att de bibringas en känsla av säkerhet 
när det gäller att behärska det - åtminstone i tal och läsning. 

Elevernas dåliga ord- och begreppsförråd kommer inte i dagen bara vid läsning. 
I skriftliga övningar framstår dessa brister ofta ännu klarare. En kortvuxen 
person kallas "devärj", en brottartyp är "muskellös", i skogen springer 
"lovdjur", till sjöss kan man "andvända" "selarstövlar" och även tugga 
"tugemi", hos "hårfersköterskan" klipper man sig och somliga personer är 
"orförskämda". 

Eleverna har aldrig funderat över ordens uppbyggnad och att det finns ett 
fungerande system i det svenska språket. Man kan gå "hemmot" dvs "mot 
hemmet", ta ett "tillhugg" och slå ihjäl någon med i "förbi'gående". Det kan 
saknas "skärl" för ett ingripande och Åieskutan kan ses som en "topp." 
(toppunkt) i fjällvärlden! 

En elev berättade att han beställt tid hos en "psykopat" för att få behandling. 
En annan talade om, att han var medveten om att lärare och klasskamrater 
upplevde honom som mycket "frånstötande". Han menade att han inte var 
intresserad av närmare kontakter utan medvetet höll folk på avstånd, han "stötte 
dem ifrån sig". 

Alla människor, vare sig deras ordförråd är magert eller inte, behöver lära sig 
att använda ordlistor och uppslagsböcker. Men här stöter just de elever som har 
det allra största behovet av sådana hjälpmedel på ibland olösliga svårigheter. 
Hur ska en person som inte är tillräckligt språkligt medveten göra om han vill 
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slå upp ordet "ledsen"? Om han inte vet att ursprungsordet är "led" eller om han 
inte har en ordbild att ty sig till, är det omöjligt för honom att hitta ordet i en 
ordlista. Han försöker kanske med "lessen", så som han uttalar ordet och när det 
inte bär frukt försöker han måhända med "lesen" ... men vad gör han sedan? 

Hur finner en elev orden "gadderob", "schenerös", "snappt", "asseptera" och 
"chafför" i sin ordlista? Paradoxalt nog måste man ibland KUNNA stava ett ord 
för att ordlistorna ska vara hjälpmedel vid stavning! Man måste vara så 
språkligt medveten att man kan föreställa sig möjliga alternativ! 

Det finns numera ordlistor som ger en viss hjälp vad bland annat sj-ljud och tj
ljud beträffar, men har eleven ett alltför dåligt uttal, så löser inte ens denna typ 
av ordlistor problemen. 

Först och främst drabbas naturligtvis elever med någon form av dyslexi, när de 
ska använda ordlistor. De auditiva dyslektikerna har svårt att minnas uttalet av 
ord och de visuella dyslektikerna har svårt att minnas utseendet på orden. 

Personer både i skolan och i arbetslivet som inte har den här typen av 
språksvårigheter, har ofta svårt att förstå, att det kan vara så omöjligt för 
normalbegåvade vuxna att använda ett så enkelt hjälpmedel som en ordlista. 

Problemet är inte bara att många elever saknar ord och begrepp samt att deras 
läsutveckling avstannat. Värre är att många tappat tilltron till sin egen 
språkliga förmåga. Dessutom har nyfikenheten, som ursprungligen finns hos 
ALLA barn, på något sätt försvunnit, förtvinat. 

En av orsakerna till det bristfälliga ordförrådet är naturligtvis brist på träning. 
Den som aldrig frivilligt läser böcker eller tidningar ökar inte sitt ordförråd så 
som den flitige läsaren gör. De barn som aldrig SAMT ALAR med vuxna 
utvecklar inte heller sin språkfärdighet maximalt. 

Jag anser att ett barn som under hela sin uppväxttid utsätts för ett alltför 
ensidigt TV-tittande eller som under stora delar av sitt vakna liv vistas i stora 
barngrupper på dagis får en otillräcklig språkutveckling. Att behandla 
försvarslösa barn så är ett svek. Ett barn behöver möta vuxna i samtal, behöver 
höra levande människor läsa sagor och berättelser och behöver framför allt 
själva använda sitt språk för att ord- och begreppsförrådet ska öka. 

FÖRÄLDRARNAS ANSVAR ÄR STORT! 
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En av skolans uppgifter - den absolut viktigaste enligt min mening - är att 
lära alla barn att läsa efter sin förmåga Den som blir en god läsare och den 
som får läslust får chansen att öka sitt ordförråd på ett naturligt sätt. Om ett 
barn tillåts att misslyckas härvidlag, är risken stor att det kommer in i en ond 
cirkel. Läsningen går dåligt - det blir jobbigt att läsa - det känns 
motbjudande med bokstäver - eleven läser inte frivilligt - då ökar inte 
ordförrådet - vilket givetvis medför att det blir än jobbigare att läsa - alltså 
undviks läsning alltmera - ordförrådet ökar inte osv osv. 

En av mina elever, en duktig bilmekaniker men en mycket svag läsare, sa för 
några år sedan: 

"Svårt är det att det fattas så många ord för den som aldrig har kunnat läsa". 
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AVSLUTNING 

Att vara en svag läsare, vare sig det rör sig om dyslexi eller om 
kunskapsluckor och färdighetsbrister i läsning, innebär att läsningen inte 
fungerar tillfredsställande. Det finns ett flertal orsaker. Många barn, speciellt 
pojkar, är inte alltid språkligt mogna vid skolstarten. Andra är inte tillräckligt 
socialt eller känslomässigt mogna för att klara av undervisning i stora grupper. 

Ett misslyckande under det viktiga läsinlämingsskedet kan lätt medföra ett 
dåligt självförtroende. Eleven upplever att han inte duger vare sig i sina egna 
eller andras ögon. Om personer, som är betydelsefulla för honom, visar 
besvikelse och missnöje över hans skolresultat, förstärks upplevelsen av att 
vara en misslyckad elev. Ett dåligt självförtroende skapar lätt ett mycket 
ogynnsamt utgångsläge för all inlärning. 

Det kan också vara så, att när den språkliga mognaden sent omsider infinner 
sig, är det inte läge för läsinlärning! Kanske går eleven redan på mellanstadiet, 
ja till och med på högstadiet. Och då ska man ju redan kunna läsa! Den 
lästräning som skulle behövas blir aldrig av. På de högre stadierna i skolan 
förekommer mest tystläsning, där förståelsen inte alltid kontrolleras. De 
lässvaga hankar sig fram på olika sätt men oftast genom gissningsläsning och 
halvläsning. De smartaste gissarna kan klara sig igenom hela grundskolan, 
utan att någon upptäcker och tar itu med deras halvdana lästeknik. 

En elev som misslyckas redan vid läsinlämingen får av begripliga skäl ingen 
större läslust. Alltså läser han inte. Han får följaktligen ingen träning att läsa, 
vilket inte bidrar till att höja läsfårdigheten. Det finns bara ett sätt att bli en 
god läsare - att träna läsning! 

Min analys av elevernas läsning ger vid handen att lässvaghet inte är något 
entydigt. På samma sätt som varje elev är unik är hans lässvårigheter unika. 
Varje läsare har sin särskilda teknik för att försöka komma igenom en text. 
Kännetecknande för svaga läsare emellertid att läsningen är hackig och 
knagglig. Eleverna gör ideliga frasupprepningar och ansatsstamningar. 
Läsningen går alldeles för långsamt, vilket inverkar menligt på förståelsen. 
Ofta klagar eleverna på att de, när de kommer till slutet, inte minns vad som 
stod i början av ett stycke eller en mening. Den långsamma läsningen bidrar 
till att korttidsminnet inte fungerar. 

Somliga elever har på grund av sin bristande läslust inte fått tillräckligt stort 
ordförråd, vilket ger svårigheter att förstå det de försöker läsa. 
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Ett av de största problemen att komma tillrätta med är de lässvagas 
gissningsstrategier. Min erfarenhet är att de har börjat gissa på grund av att 
avkodningen aldrig automatiserats. Några behärskar inte 
ljud/symbolfunktionen, andra kastar om bokstäver och somliga har en alltför 
dålig ljudbindningsteknik. Gissningsläsningen, elevernas försök att klara 
läskraven i grundskolan, har lurat både dem själva och andra. Ju intelligentare 
eleven är, dess skickligare gissar han. 

Men i gymnasiet ställs höga krav på läsförmågan. Många människor, både i 
och utanför skolan, tror att läskraven inte är så stora på de yrkesinriktade 
linjerna. Därför försöker man lotsa dit de mest lässvaga. Men även där möter 
eleverna texter, som kan vara mycket avancerade och inte alltid tillrättalagda för 
dagens gymnasister. Många klarar helt enkelt inte den teoretiska delen av sina 
studier. Följden blir avhopp. 

Ett allvarligt men inte alltid synligt problem är att alltfler elever gissar på 
"småord" och hoppar över ändelser. I denna rapport har jag visat, att det kan få 
ödesdigra konsekvenser för läsförståelsen. Vi lägger lätt märke till, när någon 
läser fel på betydelsebärande ord men låter alltför ofta felläsningar på småord 
och ändelser passera. Alltfler elever i dag kan inte skilja på det/den/de, på 
sitt/sin eller på var/vad och liknande ord. Detta skapar förvirring under 
läsningen och eleven tvingas att läsa om. 

Ideliga omläsningar gör läsningen mödosam och trist. Många säger sig aldrig 
läsa en bok frivilligt, "det är SÅ jobbigt!" Och vi lärare lägger ner mycken 
energi på att försöka få just dessa elever att låna böcker. Vi anstränger oss att 
försöka hitta något riktigt lockande, något som vi tror passar just den enskilde 
eleven. Men motståndet kan vara kompakt. Skälet är dock inte att eleven är 
ointresserad. Han tar gärna till sig spännande eller gripande böcker - på film! 

Jag anser, att vi måste ta reda på hur eleven fungerar inför mötet med skriven 
text. Då kan vi få en förklaring till hans aversion mot allt vad bokstäver heter. 
Vi måste undersöka var de värsta blottorna finns och åtgärda dem. Tyvärr vet vi 
svensklärare alltför litet om hur vi ska arbeta med dessa problem. Men i bästa 
fall kommer vi till insikt om, att en elev som befinner sig på lågstadienivå, 
vad läsning beträffar, är i behov av något helt annat än att traggla sig igenom 
texter av Strindberg, Ahlin och Dostojevski. 

Problemet är att vi idag i gymnasiet möter så MÅNGA som är i behov av 
grundläggande lästräning. Läsning lär man sig inte genom att besöka en 
speciallärare en gång i veckan. Det krävs daglig träning. Det är inte lättare att 
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lära sig läsa som gymnasist än som lågstadieelev. Tvärtom kan det vara så, att 
en felaktig lässtrategi kan behöva TRÄNAS BORT och det tar TID. 

Eftersom de allra flesta svaga läsare skäms över sin dåliga läsning är det en 
grannlaga uppgift att syssla med grundläggande läsinlärning på 
gymnasiestadiet. Under mitt arbete med många hundra lässvaga elever har jag 
lärt mig, att en absolut förutsättning för ett lyckat resultat i de allra flesta fall 
är, att eleven får enskild undervisning i många men korta pass. 

Lärarens första och viktigaste uppgift är au se till att eleven lyckas och au han 
snabbt gör synliga framsteg. De allra flesta har ju givit upp hoppet om att 
någonsin bli någotsånär goda läsare. Så länge elevens självförtroende är på 
botten, är det svårt för honom att känna tilltro till sin förmåga. Arbetet måste, 
som jag ser det, komma igång på elevens begäran. Han måste själv ta ansvar 
för sin lästräning. 

Gymnasieelever - och även vuxna - har ofta inställningen att den som 
passerat grundskolan utan att lära sig läsa är en hopplöst fall. Tvärtom! Många 
speciallärare kan vittna om hur de i gymnasiet träffar på elever som äntligen 
nått den språkliga mognad, som gör ominlärning i läsning möjlig. Många av 
de elever som jag möter har inte tidigare fått grepp om språkets form och 
funktion. Nu behöver de hjälp att göra en omdirigering från betydelsesidan till 
den mer svårtillgängliga formsidan. Det förefaller vara så, att somliga elever 
först under gymnasietiden är mogna att kunna ta det steget. Kanske har de först 
nu nått den kognitiva utvecklingsnivå som krävs. Kanske är de först nu mogna 
för det abstrakta språkliga tänkande som de av olika skäl (misslyckanden och 
ointresse) skjutit åt sidan tidigare. 

Ett stort problem är bristen på resurser för dessa elever. Skälet är naturligtvis 
beslutsfattarnas brist på förståelse och kunskaper vad gäller detta allt ökande 
problem. Elever med läs- och skrivsvårigheter är ju också vanligtvis tysta 
människor - bekvämt nog! Min erfarenhet är att politiker och byråkrater inte 
vill inse, att även svenska elever, som av olika anledningar har brister i sitt 
modersmål, BÖR FÅ HEMSPRÅKSUNDERVISNING. 

Det är just i gymnasiet - elevernas sista chans i skolan - som möjligheten 
BÖR finnas! De elever, som jag har presenterat i föreliggande rapport - och 
det finns tusentals andra i vårt land - mår mycket dåligt på grund av sin 
HAL VLÄSNING och HAL VFÖRST ÅELSE, som ger dem 
HAL VKUNSKAPER och i förlängningen känslor av HAL VF ÄRDIGHET. 
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