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Bakgrund

 Språkutvecklingen i förskolan påverkar tidig läsutveckling 

(Frost et al., 2005; Muter et al., 2004; Nauclér & 

Magnusson, 1998)

 Skolbarn identifierade med lässvårigheter

 Vi vet sällan hur deras tidigare språkutveckling har sett 

ut.

 Hur ser deras språkliga förmåga ut nu?
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LÄSNING = AVKODNING x FÖRSTÅELSE
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Språkets betydelse för läsförmågan
Hulme & Snowling (2009)Developmental Disorders of Language

Learning and Cognition
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Diskursnivå
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Kontext

Fonologi Morfologi



”Simple view of reading”
Gough & Tunmer, 1986;Tunmer & Greaney, 2010; Tunmer & Chapman, 

2012
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svårigheter
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läs-
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Blandad 

läs-
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Avkodnings-

Svårigheter

Hörförståelse  -
Ordförståelse
Grammatisk förståelse
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+

Avkodning +
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Specifika avkodningssvårigheter

 Svårt med de tekniska aspekterna av läsningen, dvs 

avkoda orden rätt och automatiserat.

 Svårigheterna beror på begränsning i fonologiskt 

processande – svårt matcha ortografisk representation 

med fonologisk representation

 God hörförståelse och läsförståelse – en god språklig 

förmåga kompenserar för avkodningssvårigheterna 

framförallt i högre åldrar (Bishop & Snowling, 2004).

 Det samma som dyslexi om: a) lässvårigheterna är bestående 

över tid b) utvecklingen i övrigt är typisk c) eleven har fått 

evidensbaserad lästräning d) det finns en begränsning i fonologiskt 

processande (Tunmer & Greaney, 2010) 7



Specifika förståelsesvårigheter

 Begränsad hörförståelse och läsförståelse i kombination 

med god avkodningsförmåga

 Hörförståelsesvårigheterna omfattar ordförråd, 

grammatik, förmåga att lyssna på en berättelse och svara 

på frågor/återberätta

 Utgör ca 10% av en åldersgrupp (Nation & Snowling, 

1997)

 En del av barnen med specifika förståelsesvårigheter 

passar in på kriterierna för språkstörning (Nation et al., 

2004)
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Blandade lässvårigheter

 Svårigheter med både fonologiskt processande (t 

ex fonologisk medvetenhet, fonologiskt 

korttidsminne) och hörförståelse (förståelse av 

ord, grammatik och diskurs) leder till begränsning 

i både avkodning och läsförståelse

 En del av eleverna med dessa svårigheter 

stämmer även in på kriterierna för språkstörning 

(Catts et al., 2005)
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Frågeställningar i studien

 Hur ser relationen ut mellan svag läsning i åk 2 och den 

språkliga förmågan i åk 3?

 Hur relaterar de individuella variationerna i avkodning och 

läsförståelse i åk 2 till avkodning och hörförståelse i åk 3 

utifrån Simple View of Reading modellen?
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Studiens upplägg

Screening i  åk 2
187 elever i 14 

klasser

- avkodning, 

läsförståelse, 

stavning

121 elever

Läs- och 

stavning ≥ stan 

4

66 elever

Läs- och/eller 

stavning ≤ stan 

3

45 

familjer 

tackar ja

Utredning i åk 3
Språklig förmåga

Fonologisk förmåga

Minnesfunktioner

Ordavkodning

Läsförståelse

Icke-verbal IK

- 2 elever exkluderades 

från data-analysen
43 

elever



Utfall i olika läsprofiler i åk 2 (n=43)

Specifika 
förståelse-

svårigheter

Normal 

läs-

utveckling

(stavning)

Blandad 

läs-

svårighet

Avkodnings-

svårigheter

Läsförståelse   -
(- 0,8 SD)

+

Avkodning (-0, 8 SD) +

-

12
4

19
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Andel med svag hörförståelse i åk 3 i 

respektive läsprofil (n=43)

Specifika 
förståelse-

svårigheter

n= 12

Normal 

läs-

utveckling

N= 4 (stavning)

Blandad 

läs-

svårighet

n=19

Avkodnings-

svårigheter

(dyslexi)

n=8

Läsförståelse/åk 2   - +

Avkodning/åk 2 +

-

0 %

0 %58 %

47 %

Hörförståelse ≤ perc 15

Ordförråd (LOGOS begrepp)

Grammatik (TROG-2)

Hörförståelse text (LOGOS)

Lyssna och återberätta 
(Buss-sagan)



Andel med diagnos i åk 3 i respektive 

läsprofil (n=43)

Specifika 
förståelse-

svårigheter

n= 12

Normal 

läs-

utveckling

N= 4 (stavning)

Blandad 

läs-

svårighet

n=19

Avkodnings-

svårigheter

(dyslexi)

n=8

Hörförståelse/åk 3 - +

Avkodning/åk 3 +

-

2 dyslexi

0

3 SLI

3 SLI

8 dyslexi

1 dyslexi



Svåra språkliga uppgifter för elever 

med läsförståelsesvårigheter

Hörförståelse

 Lyssna och återberätta (lättare lyssna och svara på 
frågor)

Uttrycksförmåga

Ordmobilisering/snabb benämning

 Signifikant kortare meningar jfr med elever med 
enbart avkodningssvårigheter

 Heterogena språkliga svårigheter inom gruppen!
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Sammanfattning

 Svag läsförståelse i åk 2 innebär ökad risk för 

hörförståelsesvårigheter i åk 3.

 Enbart avkodningssvårigheter i åk 2 = god 

hörförståelse i åk 3

 Viktigt att beakta elevers hörförståelse i 

kartläggning och pedagogisk planering när eleven 

har läsförståelsesvårigheter.
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Hur klarar eleverna med läs- och stavningssvårigheter i åk 2 

nationella proven i svenska?

Andel underkända %  i respektive läsprofil i NP svenska

Delprov i 

NP/svenska åk 3 

Typisk utveckling Avkodning 

≤ - 0,8 SD

Läsförståelse 

≤ - 0,8 SD

Blandade läs-

svårigheter

≤ - 0,8 SD

Stavning 

≤ - 0,8 SD

n = 121 n =8 n = 12 n = 19 n = 4

Samtal 3,4% 0% 16,7% 15,8% 0%

Läsförståelse fiktion 2,5% 0% 16,7% 21,1% 0%

Läsförståelse fakta 2,5% 0% 33,3%* 26,3%* 0%

Högläsning 1,7% 12,5% 25% 42% 0%

Skriva berättande text 1,7% 12,5% 16,7% 11,1% 0%

Stavning och skrivregler 5,9% 12,5% 33,3% 33,3% 0%

Handstil 1,7% 0% 16,7% 16,7% 0%

Skriva fakta 3,4% 25% 33,3% 10,5% 0%

Andel underkända i ett eller 

flera delprov
16,8% 37,5% 66,7% 68,4% 0% 18



Hur klarar eleverna med läs- och stavningssvårigheter i åk 2 

nationella proven i matematik?

Andel underkända i respektive läsprofil i NP matematik

Delprov i 

matematik

Typisk utveckling i 

åk 2

n=121

Avkodning i åk 2 ≤ 

- 0,8 SD

n= 8

Läsförståelse i åk 

2 ≤ - 0,8 SD

n= 12

Blandade läs-

svårigheter åk 2 ≤ 

- 0,8 SD n=19

Stavning i åk 2 ≤ -

0,8 SD

n=4

Mönster 3,8% 0% 0% 0% 0%

Massa och tid 5,9% 25%* 50%* 36,8%* 25%

Taluppfattning 3,4% 0% 25%* 22,2%* 0%

Huvudräkning 6,8% 12,5% 25% 33,3% 0%

Problemlösn. 11,9% 25% 33,3% 16,7% 0%

Skriftliga 

räknemetoder 

9,3% 0% 33,3%* 38,9%* 0%

Spelet 5,1% 25% 8,3% 10,5% 0%

Andel 

underkända i ett 

eller flera 

delprov

21,2% 50% 50% 57,9% 25%

19



Sammanfattning

 Läsförståelsesvårigheter i åk 2 innebär en ökad risk att 

inte klara NP i åk 3

 Hörförståelsen i åk 3 visar starka samband med delprov i 

matematik och läsförståelse i NP åk 3.

 Hög andel av eleverna som inte klarar NP i åk 3 var 

identifierade redan i åk 2…. Samtidigt många som inte 

klarar screeningen i åk 2 som ändå klarar NP
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