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Forord

Bogen tilbyder en samlet, forskningsbaseret oversigt over læse- og 
skrivevanskeligheder, hvad de skyldes, og hvad man kan gøre ved 
dem. Den drejer sig primært om læsevanskeligheder – fra und-
fangelse til alderdom. Men den berører også andre skriftsproglige 
vanskeligheder, der normalt følger med, dvs. vanskeligheder med 
stavning og skriftlig fremstilling.

Alle har oplevet at have læsevanskeligheder. Selv de bedste læsere 
støder af og til ind i tekster, der er vanskelige for dem. Det kan være 
tekster, der er kringlet formuleret, eller tekster om emner, som læ-
seren ved for lidt om til at forstå dem. Bogen handler ikke så meget 
om gode læseres vanskeligheder, selv om det er et nok så væsentligt 
emne. Den handler derimod om de mere alvorlige vanskeligheder, 
der generer mindre gode læsere – især ordblindhed, vanskeligheder 
med sprogforståelse i læsning og sammensatte sproglige vanskelig-
heder i læsning.

Bogen adskiller sig fra andre bøger om læsevanskeligheder ved 
at fokusere på vanskeligheder på dansk. Den tager hensyn til dansk 

er den forskningsbaseret – uden at bygge på nogen teoretisk beskri-
velse af læseprocessen. Fokus er på de veldokumenterede årsager 
til læsevanskeligheder og deres behandling i undervisningen, ikke 
på tænkelige årsager til læsevanskeligheder. Hovedvægten ligger 
på ordblindhed; men bogen behandler også andre vanskeligheder, 
som er blevet stadig mere påtrængende, efterhånden som kravene 
til læsefærdigheden er øget.
 Bogen er skrevet til alle, der beskæftiger sig med læsevanskelig-
heder. Det er især nuværende og kommende lærere og specialun-
dervisere, men også læsevejledere, læsekonsulenter, talepædagoger, 
skolepsykologer, socialrådgivere, uddannelseskonsulenter, studieråd-
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undervisere ved ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne, 
-

skeligheder. Det kan fx være ved tekniske skoler, handelsskoler, 
gymnasier og hf-kurser og ved Forberedende Voksenundervisning 
(FVU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Bogen vil også 
kunne være en støtte her, idet den også omfatter læsevanskeligheders 
kendetegn og afhjælpning blandt unge og voksne.

Læsning af denne bog forudsætter ikke kendskab til læsning i 
al almindelighed, fx som fremstillet i grundbogen Læsning og læse-
undervisning (Elbro, 2006a). Men nogle afsnit er ganske krævende 
for læsere uden forhåndsviden om læsning. Det er markeret enkelte 
steder i bogen. Og det vil være betydelig lettere at få det fulde 
udbytte af denne bog, hvis man allerede har indsigt i det skrevne 
sprogs indretning og tilegnelse. Det vil fx gøre læsningen af kapitel 
2 i denne bog meget lettere, hvis man allerede har læst kapitel 3 og 
4 om dansk bogstavskrift i Læsning og læseundervisning. Det vil også 
være en klar fordel at have indsigt i normalundervisning i afkodning 
og sprogforståelse i læsning, inden man giver sig i kast med kapit-
lerne 7, 8 og 9 i denne bog. Der er henvisninger fra denne bog til 
steder, hvor man kan uddybe sin forståelse. Og det kan betale sig 
at gennemgå indholdsfortegnelsen for at få overblik.

Ligesom i Læsning og læseundervisning
i aktiviteter til læseren. Det er ofte det centrale stof og det, som er 
værd at arbejde selvstændigt med.

På bogens hjemmeside er der eksempler på sprog- og læsetest, 
som er omtalt i bogen. Brug dem (www.laesevanskeligheder.gyl-
dendal.dk).

Mange mennesker har kommenteret tidligere versioner af bogen. 
En varm tak til Elisabeth Arnbak, Jørgen Frost, Anna Gellert, Kirsten 
Jakobsen, Holger Juul, Lene Møller, Jane Oakhill, Dorthe Klint Pe-
tersen og Stefan Samuelsson. Desuden har adskillige studerende i 
tidens løb diskuteret ideerne og ansporet til at gøre fremstillingen 
klarere. Det fortjener de mange tak for. Ingen af de nævnte kan 
forventes at være enige i alt, hvad der står i bogen. Det er heller 
ikke deres skyld, hvad der stadig måtte være af fejl og mangler i 
bogen.
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