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Läs och skrivsvårigheter, en konsekvens av deltagande i traditionell läs- 
och skrivundervisning.  
Inom senare tids forskning framträder en förståelse av fenomenen läs- och 
skrivinlärning som ligger den språkliga praktiken, dvs vad vi faktiskt gör när vi 
läser och skriver till vardags, mycket närmare än vad som förekommit inom 
tidigare forskning. Detta synsätt återfinns framför allt inom forskningsfältet 
"Tidig läs- och skrivinlärning" där man studerar förskolebarns sätt att lära sig att 
läsa och skriva dels på egen hand, dels tillsammans med andra. Inom ramen för 
ett sådant s k social-interaktionistiskt synsätt beskrivs skriftspråkandet, dvs 
läsandet och skrivandet, som ett kollektivt skapande och vidmakthållande av 
kulturell och individuell mening. Det är ett användande av skrift för att uppnå 
vissa syften inom en rad olika sammanhang. Det är som medlem av ett samhälle 
som individen kommer till en punkt där också han vill vara en del av detta 
kollektiva skriftliga menings-skapande och meningsvidmakthållande. Inlärning 
sker med andra ord i interaktion med andra och leder till att man utvidgar sin 
repertoar av att kunna delta i olika skriftspråkliga sammanhang. Med sådana 
sammanhang menas t ex att läsa bio-programmet och / eller filmrecensioner för 
att kunna diskutera vad man skall gå på för film, att skriva ett meddelande till de 
övriga i familjen om att man gått på bio med en vän, att skriva ett referat av den 
film man sett för att delge andra vad filmen handlar om, osv. Motorn i alla typer 
av språkande (tal-, skrift- och tecken-) är med andra ord en önskan att vara en 
menings-skapande och menings-vidmakthållande deltagare i ett socialt 
sammanhang. Läs- och skrivundervisning som bygger på ett social-
interaktionistiskt synsätt skiljer sig radikalt från mer traditionell läs- och 
skrivundervisning. Den senares mycket snäva syn på aspekter som inlärning, 
aktivitetsinriktning, språklig bas för inlärandet samt använt textmaterial kommer 
i det följande att anges som möjliga orsaker till att barn som går i sådan lära kan 
få läs- och skrivsvårigheter.1    
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Synsätt på inlärning 
De traditionella läs- och skrivinlärningsprogrammen genomförs inom ramen för 
ett individual-psykologiskt synsätt. I termer av t ex Piaget innebär inlärning 
inom detta synsätt att individen aktivt söker och assimilerar sin omvärld och att 
hans interna tankestrukturer, scheman, därmed modifieras och utvecklas genom 
en ackommodationsprocess. Inlärning inom detta synsätt är med andra ord 
primärt en individuell akt, där individens tankestrukturer förändras. Det är 
elevens individuella prestationer eller brist på prestationer som ställs i centrum 
för undervisning  
 
Inom ramen för ett sådant synsätt lärs läsning och skrivning nödvändigtvis inte 
ut i sina naturliga sociala sammanhang, dvs som ett kollektivt menings-skapande 
och menings-vidmakthållande. Istället lärs de ut som isolerade färdigheter, dvs 
som läsning utan specifikt syfte och av texter skrivna av okända skrivare och 
som stavning och skrivning för dess egen skull. Ett barn som inte känner till 
läsande och skrivande som meningsskapande och meningsvidmakthållande 
aktiviteter sedan tidigare, t ex från hemmet, kan ha problem med att förstå 
skälen för och syftet med ett sådant arbetssätt och därmed inte heller se det 
slutliga målet, dvs a kunna läsa och skriva för olika syften i olika sammanhang. 
Detta är ett barn som med stor sannolikhet kommer att hamna i gruppen av barn 
med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Inom detta synsätt är det också den enskilde eleven som anses vara bärare av 
problemet. Det är han som är oförmögen att lära sig att läsa och skriva. Han kan 
inte bygga de riktiga interna kunskapsscheman som krävs för att få läsning och 
skrivning till stånd. Faktorer som anges vara orsak till att problem uppstår är t ex 
att eleven är omogen, att han inte förstår den teknik som används eller att han 
helt enkelt saknar underlag för att kunna bygga relevanta kunskapsscheman. 
Lösningar på dessa problem är t ex att skjuta upp starten för läs- och 
skrivinlärningen till dess eleven är mogen för det, att använda en annan teknik 
eller att sätta in kompenserande övningar för att fylla ut tänkbara luckor. Dessa 
insatser kan dock vara missriktade eftersom de grundar sig på en alltför snäv syn 
på var orsakerna till problemet ligger. I problembilden måste nämligen också 
andra aspekter, som t ex sammanhanget för inlärningen, interaktionen  
lärare —elev och elev — elev och val av textmaterial, beaktas. En andra negativ 
effekt av ett individualpsykologiskt synsätt är med andra ord att en elev som har 
problem med sin läs- och skrivinlärning inte nödvändigtvis får en adekvat hjälp.  
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Aktivitetsinriktning  
En annan problematisk egenskap hos traditionell läs- och skrivundervisning är 
att man lär ut skriftspråkandet primärt genom läsning. Skrivning återfinns på en 
undanskymd plats till en början. Läsning sätts därmed inte in i ett sammanhållet 
skriftspråkligt sammanhang, ett sammanhang där man exempelvis läser något 
som någon kamrat skrivit för att meddela något eller kontrolläser sin 
egenhändigt skrivna text. Möjligheten att lära sig att läsa och skriva även genom 
skrivning bortses därmed från. Detta är annars en väg in i skriftspråkandet som 
är mycket vanlig hos "spontana" skriftspråksinlärare, t ex förskolebarn som lär 
sig på egen hand (Liberg, 1990). Det används också som en framgångsrik väg 
för elever med läs- och skrivsvårigheter (Bryant & Bradley, 1985; Clay, 1975, 
1980 & 1983; Fernauld, 1943). Vidare bortser man från att skrivning kan vara 
en källa till mer personligt engagemang än läsning och att vissa barn föredrar 
skrivandet före läsandet. Effekten av att undervisningen består av framför allt 
läsning är med andra ord parallell till effekten av det individual-psykologiska 
synsättet. En elev som inte ser det slutliga målet och inte kan överse med att 
man tar en sak i taget riskerar att få läs- och skrivsvårigheter.  
 
 
Språklig bas 
 Inom den metalingvistiska forskningen (se t ex Lundberg, 1984; Tomeus, 1983) 
har man visat att förskolebarn som inte kan besvara eller felaktigt besvarar 
följande frågor kommer att få läs- och skrivsvårigheter när det kommer upp i 
skolan .  

Hur många / Vilka ljud finns i 'sol'? 
Vilket ljud kommer efter /s/ i 'sol'?  
Vad blir/s-u:-l/2?  

Frågorna berör några av de mest grundläggande principerna för den 
grammatiska uttalsläran3. De överensstämmer också till fullo med några av de 
frågor som förekommer inom den traditionella läs- och skrivundervisningen för 
nybörjare. Med andra ord är den språkliga basen för undervisningen i detta 
skede grammatisk. Det innebär att man lär ut hur olika sammansättningar av 
bokstäver, dvs ord, ska uttalas. Det kan gå till så att man lär ut de enskilda 
bokstäverna och sedan hur man ljudar ihop dem. Denna grammatiska teknik 
kallas ljudning. En annan teknik är att lära sig känna igen hela ord, utanför de 
sammanhang de normalt förekommer i, t ex på en skylt eller i en text. Det är en 
grammatisk läsning som lärs ut på detta sätt.  
 
l motsättning till vad som påstås inom den metalingvistiska forskningen, pekar 
dessa förhållanden på att det inte finns något samband mellan de 
metalingvistiska testen och den traditionella nybörjarundervisningen. Dvs 
förmågan att delta i testen är varken en förutsättning för att kunna lära sig att 
läsa och skriva eller en följd därav. Testen och denna undervisning är istället 
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samma typ av aktiviteter. Den enda skillnaden mellan dem är att testen 
förekommer enbart i det auditiva mediet medan läs- och skrivundervisningen 
förekommer i både det auditiva och det visuella mediet. I undersökningar av 
förskolebarns sätt att lära sig att läsa och skriva visar det sig att det är fullt 
möjligt att lära sig alla dessa grundläggande grammatiska principer i enbart det 
auditiva mediet (Liberg, 1990). Mediet i vilket de grammatiska aktiviteter 
utspelas spelar därmed ingen avgörande roll.  
 
Den metalingvistiska forskningen har således visat att för att lyckas inom den 
traditionella undervisningen måste eleven redan känna till den. Om han inte i 
förväg är bekant med de frågor och svar som förekommer kommer han inte att 
klara den. Den paradoxala situationen är förorsakad av att de som undervisar på 
detta sätt inte är medvetna om vad deras grammatisk inriktade undervisning 
förutsätter. De kan därmed inte heller anpassa undervisningen till elevens nivå. 
Enligt metalingvisterna räcker det med att kunna objektifiera språket för att 
kunna delta i dessa grammatiska aktiviteter. Annorlunda uttryckt måste man 
kunna "skifta uppmärksamhet från innehåll till form". Dock inställer sig frågan 
här om vilken form som åsyftas. Är det formen av satser, fraser, ord, stavelser, 
bokstavsljud eller kanske någon annan form? Med andra ord räcker det inte med 
förmågan att kunna objektifiera språket för att kunna besvara ovanstående frågor 
utan man måste också känna principen om den dubbla artikulationen. Den 
utsäger nämligen att språkliga yttranden inom ett grammatiskt perspektiv delas 
upp i mindre icke-meningsbärande delar, närmare bestämt bokstavsljud. Utan 
förkunskap om dels objektifiering, dels principen om den dubbla artikulationen 
klarar man sig inte inom den traditionella läs- och skrivundervisningen, utan 
man hamnar i gruppen av elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Barn som inte alls känner till dessa båda grunder för grammatiskt hanterande av 
språket blir ofta icke-läsare eller gissare, eftersom enda vägen in i läsandet och 
skrivandet går via dessa. I gruppen av gissare kan man finna elever som gör 
sådana vilda gissningar att orden de läser är nonsense ord, t ex läses 'tjyvost' och 
'mullpipa' istället för 'tjugosju' och 'multiplicera' (Lundberg, 1983). Lundberg 
kommenterar detta förhållande på följande sätt: "En tolkning av detta kan vara 
att eleven efter några år av ständiga misslyckanden lärt sig att de egna 
erfarenheterna, det egna omdömet saknar total relevans i skolan." (ibid, s 31).  
 
 
Textmaterialet  
Inom s k metakognitiv forskning har man kunnat visa att förskolebarn, som inte 
har en klar bild av hur man gör när man läser och varför man läser, med stor 
sannolikhet hamnar i gruppen av barn som får läs- och skrivsvårigheter när de 
börjar skolan (Dahlgren och Olsson, 1985). Samma typ av frustrerande och 
paradoxala situation som påtalats ovan föreligger återigen. Traditionell läs- och 
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skrivundervisning kan inte ta hand om barn som inte redan i förväg känner till 
en del om läsandets och skrivandets konst. En faktor som förstärker ett sådant 
förhållande är att de texter som används inom undervisningen sällan väcker 
elevens läslusta och därmed hans förståelse för varför han ska läsa. Valet av 
texter i läseböcker bygger på någon författares uppfattning om vad som är 
lämplig litteratur för barn. De är dessutom valda så att de ska passa så många 
barn som möjligt. Dessa texter kan naturligtvis stämma överens med enskilda 
elevers intressen och språk men gör det inte nödvändigtvis. Inom ramen för 
"Witting-metoden" (Witting, 1985) går man till och med så långt att man som 
läsetexter för nybörjare använder s k "innehållsneutrala" stavelser och "ord". 
Mycket ofta är dessa nonsensord. Vidare brukar bearbetningen av texter inom 
den traditionella undervisningen bestå i att elever endast behöver svara på slutna 
textfrågor, dvs frågor vars svar återfinns direkt i texten. Många gånger räcker det 
med att formulera om frågan till ett påstående och byta ut frågeordet mot ett ord 
i texten. T ex frågan "Vad hette pojken?" har svaret "Pojken hette Pelle.".  
 
I de fall dessa "neutrala" texter på intet sätt anknyter till elevens värld och 
därmed inte betyder något för honom kan tre olika typer av svårigheter uppstå. 
Den första typen sammanfaller med den som beskrevs ovan, dvs icke-läsning 
eller gissning. Det finns inget motiv för eleven att lära sig att läsa dylika texter. 
Den andra typen av svårigheter visar sig oftast inte förrän man kommit högre 
upp i utbildningen eller när man kommer ut i samhället. Den består i att eleven 
endast kan läsa av texter och svara på slutna textfrågor och inget därutöver. Det 
är en typ av grammatisk läsning. Hans problem är att han inte kan använda sig 
av texten för att t ex dra slutsatser som inte utsägs i texten eller göra jämförelse 
med annat stoff. På grund av att texten inte har någon eller mycket liten beröring 
med elevens värld så finns inte någon drivkraft för honom att utveckla sin 
läsförmåga till något utöver det som krävs i skolan. Denna typ av svårigheter 
negligeras ofta av både skola och eleven själv, eftersom man många gånger 
klarar sig långt upp i den svenska skolan med en dylik enkel läsart. Detta 
fenomen bör jämföras med det mer generella fenomenet av yt-inläming eller 
atomistisk inlärning som enligt Marton et al (1977) favoriseras av de kursplaner 
och utvärderingsinstrument som är vanligt förekommande inom vår kulturs 
utbildningsväsen. Den tredje typen av svårigheter består i att eleven inte 
utnyttjar sin förmåga att kunna läsa för en mängd olika syften. Genom att 
texterna ligger så långt bort från elevens värld finns inget motiv för honom att 
läsa överhuvudtaget, trots att han är mer än förmögen att göra så. Huvuddelen av 
eleverna som tillhör denna grupp kommer från sociala och kulturella grupper 
som inte delar den traditionella skolans värderingar.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en nybörjare i en traditionell läs- och 
skrivundervisning måste ha en mängd förkunskaper för att kunna delta i denna 
undervisning. Visserligen gäller det för all undervisning att den förutsätter vissa 
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förkunskaper. Problemet  med den traditionella läs- och skrivundervisningen är 
att den förutsätter kunskaper som den utger sig för att lära ut. Dessa 
förkunskaper är:  

• förmågan att förstå att läsning och skrivning primärt är menings-skapande 
och menings-vidmakthållande aktiviteter;  

• förmågan att förstå att texter normalt, dvs utanför skolan, skrivs av någon 
som vill dela med sig av sina upplevelser och kunskaper till andra;  

• förmågan att förstå att denne skrivare en dag ska vara jag själv;  
• förmågan att förstå att texterna som förekommer i läseböckerna skrivs av 

någon som i första hand inte vill dela med sig av något personligt utan vill 
lära ut avläsningens konst;  

• förmågan att förstå att det finns en förbindelse mellan de isolerade läs- och 
skrivövningarna och den läsning och skrivning som man ska använda sig 
av utanför skolan;  

• förmågan att förstå de två mest grundläggande principerna tidigt inom 
grammatiken, dvs att kunna objektifiera ett yttrande och veta vilka delar 
detta objekt ska delas upp i.  

 
En nybörjare måste med andra ord vara mycket kunnig och mycket tolerant om 
han ska kunna klara av att lära sig att läsa och skriva inom ramen för en 
traditionell läs- och skrivundervisning.  Annorlunda uttryckt favoriserar den 
traditionella läs- och skrivundervisningen barn som kommer från hem där man 
redan tidigt tar med sina telningar i olika typer av läs- och skrivsammanhang. 
Den traditionella läs- och skrivundervisningen förstärker därmed tendensen till 
att den skriftspråkande klassen reproducerar sig själv.  
 
 Noter 
 
1Se Uberg, 1990, för genomgång och diskussion av traditionell och nyare 
forskning inom detta område, samt för en kortfattad beskrivning av läs- och 
skrivundervisning baserad på ett social-interaktionistiskt synsätt.  
2Utljudning av ordet 'sol'.  
3Dessa principer är den dubbla artikulationen, invariant, linearitet och 
biuniqueness. Se Liberg (1990) för en diskussion av dessa principer och deras 
roll i tidig läs- och skrivinlärning.  
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