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Föreläsningarna inrymmerFöreläsningarna inrymmer

▶ En analys av sambandet mellan En analys av sambandet mellan lässvårigheterlässvårigheter och och
räknesvårigheterräknesvårigheter

▶ Räknesvårigheternas naturRäknesvårigheternas natur

▶ Tidiga förutsättningar för språkutvecklingTidiga förutsättningar för språkutveckling

▶ LässvårigheternasLässvårigheternas natur natur

▶ Ett brett perspektiv på inlärningssvårigheterEtt brett perspektiv på inlärningssvårigheter

▶ UppgiftsorienteringUppgiftsorientering



Sambandet mellan räknesvårigheter
och lässvårigheter
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Vilket är mest?



Man är bråkdelar av en sekund snabbare om
antal och skriftsstorlek överenstämmer.

(2   4)  än om de inte stämmer (2  4)

Om man stimulerar hjärnan med magnetiska
impulser i en speciell del av den högra
hjässloben, kommer normala individer att
bete sig som om de hade dyskalkyli
dvs de var inte alls påverkade av siffrornas
numeriska värde.

Vilken siffra är skriven med störst stil?



8 + 6 = 15

ja nej
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Räkneförmågans grunderRäkneförmågans grunder

▶ Konservering av kvantitet (antal)Konservering av kvantitet (antal)
▶ En-till-enEn-till-en
▶ Den stabila ordningenDen stabila ordningen
▶ KardinaltalsprincipenKardinaltalsprincipen
▶ AbstraktionsprincipenAbstraktionsprincipen
▶ Principen om irrelevant ordningPrincipen om irrelevant ordning
▶ PositionssystemetPositionssystemet
▶ TalfaktaTalfakta
▶ DekomponeringDekomponering
▶ ProblemlösningProblemlösning



Barn med räknesvårigheterBarn med räknesvårigheter

▶ har ofta svårt att koncentrera sighar ofta svårt att koncentrera sig
▶ är inte uthålligaär inte uthålliga
▶ tål inte motgångartål inte motgångar
▶ visar bristfällig uppgiftsorienteringvisar bristfällig uppgiftsorientering
▶ har ibland bristfälligt arbetsminnehar ibland bristfälligt arbetsminne
▶ har svårt att lära in har svårt att lära in talfaktatalfakta
▶ har svårt att snabbt få fram har svårt att snabbt få fram talfaktatalfakta
▶ kan inte göra överslagsberäkningarkan inte göra överslagsberäkningar
▶ har svårt att bedöma antal i en större mängdhar svårt att bedöma antal i en större mängd
▶ är osäkra på terminologinär osäkra på terminologin
▶ blir ofta förvirrad av textuppgifterblir ofta förvirrad av textuppgifter



Barn med både läs- ochBarn med både läs- och
räknesvårigheterräknesvårigheter

▶ är oftare mer deprimerade än barn som bara harär oftare mer deprimerade än barn som bara har
en typ av svårigheten typ av svårighet

▶ har oftare symptom på ångesthar oftare symptom på ångest

▶ har sämre självbildhar sämre självbild

▶ har oftare mer bristfällig uppgiftsorienteringhar oftare mer bristfällig uppgiftsorientering



Räkne-

processen

 kostnader
Ansträngning, mental energi

Uppmärksamhet, Koncentration

   få fram talfakta

   hålla tal i arbetsminnet

    komma ihåg procedurer

    ordavkodning

   textbearbetning

   tolka bilder och diagram

   utnyttja förkunskaper

   göra inferenser
utbyte

Glädje

Stilla sin nyfikenhet

Tillfredsställelse av att
kunna klara ett problem

Nytta

Nöjet att förstå

Lärarens gillande



Tidiga förutsättningar förTidiga förutsättningar för
språkutveckling och inlärningspråkutveckling och inlärning



AnknytningsmönsterAnknytningsmönster
▶Trygg, stabil anknytningTrygg, stabil anknytning

▶Desorganiserad anknytning (rädsla)Desorganiserad anknytning (rädsla)

omsorgssvikt

Kognitivt mod, kommunikationsförmåga



Tidiga förutsättningar förTidiga förutsättningar för
god språkutvecklinggod språkutveckling

▶Tidig och trygg anknytningTidig och trygg anknytning

▶Tidig exponering för språkTidig exponering för språk

▶ IntentionalitetsutvecklingIntentionalitetsutveckling

▶Tidig kommunikation medTidig kommunikation med
samordnad uppmärksamhetsamordnad uppmärksamhet

▶ ””TheoryTheory of mind of mind””
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Jag måste använda ord
när jag talar till er!
Tänk er kaptenen
på en galeas, en hukarejakt,
en skonare, en brigatin,
en fregatt, en korvett, en snau
med molnet av segelduk över sig:
gaffel- och bomsegel,
toppsegel, stagsegel,
skothorn, fallhorn, halshorn.
När det blåser till storm
Kan han väl inte bara peka med handen
och ropa ta ner dom där!
Det skulle se ut.
Snickaren har en låda med fackord
Muraren sina
och den som ska styra en stat
kan väl inte bara gasta i stormen:
Dom där sitter fel! Reva dom där!

Jag måste använda ord
när jag talar till er
Ni måste lära er ord.

Lars Forsell
ur Oktoberdikter, 1971
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SpråklekarSpråklekar

1.1. Lyssna på ljudLyssna på ljud

2.2. Ord och meningarOrd och meningar

3.3. Första och sista ljuden i ordFörsta och sista ljuden i ord

4.4. Fonemens värld Fonemens värld –– analys och syntes analys och syntes

5.5. Bokstävernas värld Bokstävernas värld –– på väg mot riktig på väg mot riktig
läsningläsning
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Nästa vecka är onsdagNästa vecka är onsdag
torsdag i stället förtorsdag i stället för

fredagfredag



Lisa kom farande nedförLisa kom farande nedför
trappan. Kalle rusadetrappan. Kalle rusade

iväg för att få tag på eniväg för att få tag på en
läkareläkare



Det var tur att det fannsDet var tur att det fanns
en höstack eftersomen höstack eftersom

tyget gick söndertyget gick sönder



Sara skulle på kalas.Sara skulle på kalas.
Hon undrade om ElinHon undrade om Elin
skulle gilla en skulle gilla en TinTin-TinTin-
bokbok. Hon skakade på. Hon skakade på

spargrisen. Den gav intespargrisen. Den gav inte
ett ljud ifrån sig.ett ljud ifrån sig.



Läs-

processen

 kostnader
Ansträngning, mental energi

Uppmärksamhet, Koncentration

   ordavkodning

   syntaktisk bearbetning

   textbearbetning

   binda ihop textavsnitt

   tolka bilder och diagram

   utnyttja förkunskaper

   göra inferenser

   läsa strategiskt
utbyte

Glädje

Stilla sin nyfikenhet

Tillfredsställelse av att få
veta något nytt, att kunna

Nytta

Nöjet att förstå

Lärarens gillande



En god En god läsutvecklingläsutveckling vilar på fyra vilar på fyra
pelare:pelare:

1.1. Språklig medvetenhet, särskilt Språklig medvetenhet, särskilt fonemiskfonemisk
medvetenhetmedvetenhet

2.2. BokstavskunskapBokstavskunskap

3.3. Ett gott ordförrådEtt gott ordförråd

4.4. Motivation eller uppgiftsorienteringMotivation eller uppgiftsorientering



Orsaker till att det är svårt attOrsaker till att det är svårt att
förstå en textförstå en text

▶AvkodningAvkodning

▶AutomatiseringAutomatisering

▶Meningsbyggnad i textenMeningsbyggnad i texten

▶OrdförrådOrdförråd

▶BakgrundskunskaperBakgrundskunskaper

▶Passiv hållningPassiv hållning



Dåliga läsareDåliga läsare
▶ Skummar inteSkummar inte
▶ Läser inte omLäser inte om
▶ Antecknar inteAntecknar inte
▶ Stryker inte underStryker inte under
▶ Gör inga parafraserGör inga parafraser
▶ Summerar inteSummerar inte
▶ Skiljer inte påSkiljer inte på

väsentligt ochväsentligt och
oväsentligtoväsentligt

▶ Läser inte mellan radernaLäser inte mellan raderna
▶ Varierar inte hastighetenVarierar inte hastigheten
▶ Upptäcker inte att deUpptäcker inte att de

inte förstårinte förstår
▶ Ställer inte frågorStäller inte frågor
▶ Märker inteMärker inte

felaktigheter i textenfelaktigheter i texten
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Vad beror den dåligaVad beror den dåliga
uppgiftsorienteringen på?uppgiftsorienteringen på?

▶Genetisk dispositionGenetisk disposition

▶Tidig omsorgssvikt, vanvård, bristfälligTidig omsorgssvikt, vanvård, bristfällig
anknytninganknytning

▶Upprepade misslyckandenUpprepade misslyckanden

▶Dålig undervisningDålig undervisning



FöräldrafaktorerFöräldrafaktorer

▶PsykopatologiPsykopatologi

▶MissbrukMissbruk

▶KriminalitetKriminalitet

▶FörståndshandikappFörståndshandikapp

▶Unga mammorUnga mammor



Faktorer hos barnetFaktorer hos barnet

▶För tidigt föddFör tidigt född

▶Avvikande utseendeAvvikande utseende

▶FunktionshinderFunktionshinder

▶Svårt temperamentSvårt temperament



PTSDPTSD

▶Minskad volym på Minskad volym på hippocampushippocampus

▶MinnesstörningarMinnesstörningar

▶ koncentrationsproblemkoncentrationsproblem



Riskfaktorer                    FriskfaktorerRiskfaktorer                    Friskfaktorer

▶ Genetiskt betingadeGenetiskt betingade
funktionsnedsättningarfunktionsnedsättningar
i hjärnani hjärnan

▶ Belastningar under fosterlivetBelastningar under fosterlivet
▶ Bristfällig anknytningBristfällig anknytning
▶ Bristfällig kommunikativ och språkligBristfällig kommunikativ och språklig

stimulansstimulans
▶ Vanvård, försummelse, omsorgssviktVanvård, försummelse, omsorgssvikt
▶ Kaotiska uppväxtvillkorKaotiska uppväxtvillkor
▶ MissbrukMissbruk
▶ Kulturell och ekonomisk fattigdomKulturell och ekonomisk fattigdom
▶ FlyktingskapFlyktingskap
▶ Avsaknad av förebilderAvsaknad av förebilder
▶ AnnatAnnat
▶ Långa sjukdomsperioderLånga sjukdomsperioder
▶ Olycklig skolstartOlycklig skolstart
▶ Bristfällig undervisningBristfällig undervisning

▶ God spädbarnstid med trygg anknytningGod spädbarnstid med trygg anknytning
▶ Amning under lång tidAmning under lång tid
▶ Tidig kommunikativ och språkligTidig kommunikativ och språklig

stimulansstimulans
▶ Tillit, uppmuntran och berömTillit, uppmuntran och beröm
▶ Stabila livsvillkorStabila livsvillkor
▶ Goda kognitiva funktionerGoda kognitiva funktioner
▶ Goda förebilderGoda förebilder
▶ Tradition och positiva värderingarTradition och positiva värderingar
▶ Positiva förväntningarPositiva förväntningar
▶ Förebyggande insatser i förskolanFörebyggande insatser i förskolan
▶ Mjuk skolstartMjuk skolstart
▶ Insiktsfull och varm pedagogikInsiktsfull och varm pedagogik
▶ Frekventa, intensiva ochFrekventa, intensiva och

kunskapsbaserade specialpedagogiskakunskapsbaserade specialpedagogiska
insatserinsatser

▶ Möten med signifikanta personerMöten med signifikanta personer
▶ Goda syskonrelationerGoda syskonrelationer
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