
på en mikroskopisk nivå. För att lära
oss läsa måste vi koppla ljud till sym-
boler och sedan symboler till mening.
Då skapas nya kopplingar mellan cel-
lerna i hjärnan.

I mänsklighetens gryning på Afri-
kas savanner utvecklades förmågan
att snabbt särskilja objekt som är
mycket lika varandra. Den förmågan
var livsavgörande i ögonblick då våra
förfäder behövde avgöra om de stod
inför ett byte, ett rovdjur eller något
annat. Är det en trädrot som skymtar
i skuggornas spel eller är det en död-
lig giftorm? Ett centrum för att skilja
ut olika föremål bildades strax bakom
vänster öra. I dag använder vi detta
centrum för att skilja mellan exem-
pelvis E och F.

När vi ser en bokstav skickas en
nervsignal från ögonen till syncent-
rum i bakhuvudet, därifrån till cent-
rum som särskiljer mellan objekt. Där
görs sedan kopplingen till ett specifikt
ljud om man har lärt sig att läsa.
Bokstaven E kopplas samman med
ljudet E.

– Hjärnan måste läras att göra
kopplingen mellan bokstav och ljud.
Det går mycket lättare att göra som
barn, eftersom hjärnan är mera plas-
tisk då. Men det är inte omöjligt som
vuxen, livet ut så bildas nya koppling-
ar mellan cellerna – det är det som
möjliggör inlärning – och du fortsät-
ter till och med att få nya hjärnceller,
säger Rita Carter.

För att göra kopplingen mellan
bokstav och ljud möjlig måste en pas-
sage bildas mellan syn- och hörsel-
centrum i hjärnbarken. En sådan
bygger man genom att ljuda ljudet E
samtidigt som man tittar på boksta-
ven. När nervsignaler fyras av samti-
digt i både syn- och hörselcentrum
skapas en fysisk länk mellan dem.

– Samtidighet skapas länkar i
hjärnan. Ljudcentrum avfyras

även när man läser tyst för sig själv.
Läsförståelsen tar omvägen via tal
och hörsel. Vid tyst läsning kan man
ändå avläsa en elektrisk nervsignal till
tung- och munrörelser, säger Rita
Carter.

All sorts läsning innehåller avko-
dandet av tecken till ljud till betydel-
se. Läsning bidrar att göra nätet av
nervtrådar i hjärnan finmaskigare,
vilket kan motverka den negativa
effekterna av demens.

– Ett tätare nät av nervtrådar till-
låter fler nervceller att förloras innan
symptom uppstår, säger Rita Carter.

All sorts läsning förebygger sjuk-

dom och åldrande, men det finns
också läsning som ger mer än så: att
läsa skönlitterära romaner vässar ett
helt knippe med betydelsefulla livs-
färdigheter.

– En viktig aspekt med att följa en
längre text där sekvens efter sekvens
hänger ihop är att du övar upp din
förmåga att koncentrera dig en längre
tid. Om du inte lär dig det som barn
så blir det svårt att klara av som
vuxen, konstaterar Rita Carter.

Läsning är också ett sätt att inhämta
information som ger en viss distans
mellan läsaren och informationen.
Det ger möjlighet till ett kritiskt läge
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Hippocampus
ansvarar för bildandet
av nya minnen, den
möjliggör vår förmåga
att orientera oss rumsligen
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Så jobbar hjärnan när du läser

MOTVERKAR
DEMENS.
Läsning bidrar
att göra nätet av
nervtrådar i hjär-
nan finmaskigare,
vilket kan mot-
verka den negati-
va effekterna av
demens.
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1.Synbarken
Bokstäverna processas först i synbar-
ken, som sedan skickar informationen
vidare.

2.Visuellt igenkännande
När informationen från synbarken når
området för visuellt igenkännande kan
vi se skillnad på objekt som kan vara
mycket lika, till exempel E och F. Infor-
mationen går också till ljudbarken.

3.Ljudbarken
Här bryts bokstäver ner i sina ljud-
mässiga beståndsdelar.

4.Brocas area
När vi ljudar en bokstav samtidigt
som vi tittar på den så skapas en
koppling mellan ljudbarken och syn-
barken, med hjälp av Brocas area, till
exempel mellan bokstaven A och lju-
det A. 

5.Tinningloben
När vi sedan kopplar hela ord till
betydelser så arbetar tinningloben.
Den tar fram minnen som ger mening
åt orden. Särskilt när vi ägnar oss åt
fiktion används personliga minnen i
Hippocampus.


