Artikkel

Spesifikke vansker med leseforståelsen
Flere typer lesevansker?
I det følgende argumenteres det for at det finnes to former for lesevansker og at begge skyldes svakheter i det muntlige språket. Barn
med dysleksi har en svikt i det fonologiske aspektet ved talespråket.
Dette bidrar til svak utvikling av avkodingsnøyaktighet, leseflyt og
staving. Barn med spesifikke vansker med leseforståelsen har normale
fonologiske ferdigheter og normal avkoding og leseflyt, men de forstår
for lite av det de leser. Slike barn har en svakhet i vokabular og
morfosyntaktiske ferdigheter i talespråket. Disse to formene for
lesevansker bør utgjøre atskilte d iagnoser fordi de har forskjellige
symptomer, forløp, årsak, behandling og forebygging (Klinkenberg,
2014).
Hovedfokus i denne artikkelen er på barn som har spesifikke vansker
med leseforståelsen. For enkelhets skyld kalles de gjerne «Svake
forståere» (SF).
Simple view.
Modellen «Simple view» beskriver leseforståelse som
produktet av ferdighet i ordavkoding og ferdighet i lytte
forståelse, dvs. muntlig språkforståelse (Gough &
Tunmer, 1986). Forskningen tyder på at variasjonene i
avkoding og lytteforståelse til sammen forklarer det
meste av variasjonene i leseforståelse (Catts et al. 2006,
Snowling & Hulme, 2014). I en studie ble 86 % av
variasjonene i leseforståelsen bestemt av ordlesings
ferdighet (avkoding) og muntlige språkferdigheter som
forståelse av ord (vokabular) og hvordan ord og ord
elementer kombineres (syntaks, morfologi) for å for
midle mening (Muter et al. 2004). Tidlig i lese
utviklingen er språket i tekstene enkelt. Da forklarer
variasjonene i avkoding svært mye av variasjonen i
leseforståelsen. På høyere klassetrinn har elevene blitt
mer øvede avkodere, men møter språklig mer komplekse
tekster. Da avtar bidraget fra avkodingen til lese
forståelsen - mens bidraget fra språkforståelsen tiltar
(Hulme & Snowling, 2009, 2012).
Simple view innebærer at det bør finnes to forskjellige
typer lesevansker:
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-	 Spesifikke vansker med ordavkodingen og leseflyt
(Dysleksi).
-	 Spesifikke vansker med leseforståelsen - ofte kalt
«Svake Forståere» (SF).
Forskningen de siste årene bekrefter at disse to typene
lesevansker finnes og bør atskilles.
Spesifikke vansker med ordavkodingen. Dysleksi.
I det følgende forutsettes dysleksiforskningen kjent, og
omtales bare i den grad funnene danner kontrast til
spesifikke vansker med leseforståelsen.
Dysleksi karakteriseres av langsom, anstrengt og
unøyaktig ordidentifisering og svak staving på tross av
adekvat opplæring, intelligens og sensoriske evner (Rose,
2009). Svak leseflyt er hovedproblemet i både i irregu
lære og regulære ortografier mens unøyaktig avkoding
(mange lesefeil) er vanligere i irregulære enn i regulære
(Peterson & Pennington, 2012). Snowling hevder at
kjernetrekket i dysleksi er problemer med ord
avkodingen som igjen har negativ virkning på
utviklingen av leseflyt og staving. Den langsomme,
anstrengte og unøyaktige avkodingen er flaskehalsen for
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dyslektikeres vansker med leseforståelsen (Snowling,
2013).
Den fonologiske komponenten i talespråket danner
fundamentet for avkodingsutviklingen gjennom bidrag
til fonembevissthet, bokstav-lydlæring og benevnings
hastighet (Lyster, 2012, Snowling, 2013). Disse tre
komponentferdighetene predikerer utviklingen i
avkodingsferdighet før og ved skolestart (Lervåg, Bråten,
& Hulme, 2009, Lervåg & Hulme, 2009, Melby-Lervåg
et al., 2012). Skolebegynnere med svak fonembevissthet
og bokstavkunnskap er i risiko for å utvikle dysleksi hvis
de ikke får hjelp. Kjernesvikten i – og hovedårsaken til
- dyslektiske avkodingsvansker er en fonologisk svikt
som tidlig viser seg som svakheter i fonembevissthet,
bokstav-lydlæring og benevningshastighet (Snowling &
Hulme, 2012 a, b).
Avkodingsferdighet diagnostiseres med nøyaktighet og
hastighet i ordlesing og nonordlesing. Nonordlesing
brukes som mål på fonologisk avkoding og derved
ferdighet i avkoding av ukjente og nye ord (Klinkenberg
og Skaar, 2003).
Det beste behandlingstiltaket for avkodingsvansker er å
integrere forsterket øving i fonembevissthet og bokstavlydlæring med tilpasset, intensiv og veiledet lese- og
skriveøving. Resultatene er signifikant bedre enn opp
legg som bare trener fonembevissthet eller bare trener
lesing, som Clays Reading Recovery (Hatcher et al.
1994, Hatcher et al. 2004, Hatcher et al., 2006, Duff &
Clarke, 2011). Det samme er funnet for amerikanske
barn med svært alvorlig dysleksi (Torgesen et al., 2001)
og franske barn med dysleksi (Bianco et al., 2010).
Avkodingsnøyaktighet er lettere å behandle enn flyt som
i stor grad er avhengig av leseøvelse. Det er imidlertid
forskningsevidens for at «Repetert Lesing» øker leseflyt
(Snowling, 2013). Mange varianter av repetert lesing er
beskrevet praksisnært hos Klinkenberg (2005, 2011) og i
Tempolex (Tempolex.no) og Relemo (Gustavsen, 2013).
Forebygging av dysleksi er relativt effektivt (Torgesen,
2005). Da bør man starte tidlig – senest ved skolestart.
Beste metode er å knytte sammen ekstra og intensiv
trening i fonembevissthet og bokstav-lydkunnskap, og ta
dette i bruk i veiledet og tilpasset lesing med en
systematisk lydmetodikk tidlig etter lesestart (Duff &

Clarke, 2011). En viktig studie plukket ut de 18 %
svakeste 4-5 år gamle risikobarna i engelske skoler som
hadde minst fremgang tidlig i leseopplæringen. De
strevde med fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap.
Risikobarna fikk så daglige økter i 20 uker med trening i
fonembevissthet (analyse, syntese, delesjon) og
bokstavlyd-kunnskap sammen med tilpasset og veiledet
lese- og skriveøvelse (Bowyer-Crane et al., 2008, 2011).
Gruppen gjorde betydelig og varig fremgang: Fem
måneder etter at tiltaket ble avsluttet var 50 % av
risikogruppen innenfor gjennomsnittet og 7 % var over
gjennomsnittet i lesing/skriving. Barn med spesifikke
språkvansker er ofte spesielt i risiko for lesevansker, men
også de profitterte på slik tidlig intervensjon. Flere
studier viser nå at forebygging og tidlig intervensjon er
mulig og bør bestå av komponentene ovenfor (Snowling
& Hulme, 2014). Også i Norge kan slik støtte gis til
risikobarn parallelt med leseopplæringen. Støtten kan
bygge på «Begynneropplæring med Tempolex». I dette
opplegget kombineres fonemanalyse/syntese og
overlæring og automatisering av bokstavlydforbindelsene.
Dette tas straks i bruk i veiledet og repetert lesing av
enkle lydrette ord og setninger (Klinkenberg, 2012).
Spesifikke vansker med leseforståelsen.
Svake forståere.
Mønster av lesevansker
Barn med spesifikke vansker med leseforståelsen har et
mønster av lesevansker som er svært forskjellig fra
dysleksi. Mens dyslektikere har vansker med å avkode
nøyaktig og flytende, strever SF med svak leseforståelse
på tross av at de har avkodingsnøyaktighet og leseflyt
innenfor normalområdet. Svake forståere har også
normale fonologiske ferdigheter. SF leser høyt riktig og
flytende, men de strever med å forstå det de har lest
(Hulme & Snowling, 2009, 2012). Ettersom de har
adekvat avkoding, tilsier Simple view at de må ha svak
heter i språkforståelsen. Forskningen bekrefter at SF fra
før lesestart har vansker med språkforståelsen, og som
følge av det, med den påfølgende leseforståelsen (Catts
et al., 2006, Nation et al., 2010). SF har med andre ord
svakheter i forståelsen både av muntlig og skriftlig språk
(Snowling & Hulme, 2014).
Leseforståelse er avhengig av alle kognitive prosesser som
inngår i forståelse av muntlig språk. I tillegg synes tidlige
leseforståelsesvansker som forblir ubehandlet å redusere
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motivasjonen for å lese og derfor manglende øvelse.
Dette hemmer tilveksten av ferdigheter som er spesifikke
for leseforståelsen slik som overvåkning av egen
leseforståelse, selvkorreksjon når forståelsen bryter
sammen og lesemotivasjon (Cain & Oakhill, 2006).
Nyere forskning bekrefter at SF har svakheter i språk
forståelsen og andre muntlige språkfunksjoner (Catts et
al., 2006, 2008, Nation et al. 2004, 2010). Disse
longitudinelle studiene viser at ca. 30 % av de barna
som etter hvert får vansker med leseforståelsen har
diagnosen «Spesifikke språkvansker» eller språkvansker
som del i generelle lærevansker. Mange elever med
spesifikke språkvansker har også dysleksi (Bishop &
Hayiou-Thomas, 2009). I tillegg finnes det enda noen
elever som har svakheter i opplæringsspråket fordi de har
det som sitt andrespråk (Lervåg og Aukrust, 2010,
Snowling & Hulme, 2012 a).
I følge studiene ovenfor har de fleste svake forståere
ingen diagnose. De har lettere, subkliniske, men
signifikante svakheter i flere sider ved det muntlige
språket som språkforståelse, morfologi, syntaks, narrative
ferdigheter og særlig vokabular (Perfetti, 2007, Tong et
al., 2011, Hagtvet et al., 2011). Studiene viser at disse
svakhetene i det muntlige språket var til stede forut for
leseopplæringen, danner risiko for, og er en viktig årsak
til, leseforståelsesvanskene og andre skolevansker som
bygger på ferdighet i å lytte, forstå og lære av språklig
presenterte informasjoner (Snowling & Hulme, 2012 b).
Svake verbale ferdigheter fører også til at SF har vansker
med å slutte seg til betydningen av nye ord ved å bruke
kontekst og sin morfologiske viten. De har også
vanskelig for å huske betydningen av nye ord som er
direkte undervist (Cain et al., 2004). Dette begrenser
tilveksten i vokabularet.
Diagnose
Profilen til en elev som har spesifikke vansker med
leseforståelsen er at eleven høytleser en tekst med normal
nøyaktighet og flyt, men forstår unormalt lite av det
han/hun leser. Med andre ord er SF mye bedre på tester
for avkoding enn på tester for leseforståelse. Både
avkodingsferdighet og leseforståelse er imidlertid
dimensjoner med kontinuerlig variasjon uten noe klart
skille mellom normal og svak ferdighet. En konsensus
definisjon synes nå å utvikle seg:
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-	 Avkodingsferdigheten må tilsvare en standardskåre på
90 eller høyere.
-	 Leseforståelsesferdigheten må tilsvare en standardskåre
på 90 eller lavere.
-	 Leseforståelsesferdigheten er minst et standardavvik
lavere enn avkodingsferdigheten.
En slik restriktiv definisjon fører til at antallet barn med
spesifikke vansker med leseforståelsen utgjør ca. 3.3 %
(Snowling & Hulme, 2011, 2012 b). Siden disse elevene
leser høyt riktig og flytende, blir vanskene deres uten
adekvat kartlegging ofte et skjult handikap, som verken
de selv eller lærer er oppmerksomme på. Ideelt burde
elevene regelmessig undersøkes med avkodings- og
leseforståelsesprøver som er standardiserte på samme
populasjon. Man må også være klar over at luketester
som f.eks. Carlsten kanskje måler vel så mye avkoding
som leseforståelse (Snowling & Hulme, 2014).
SF er en konsekvens av muntlige språkvansker. Verbal
språket burde derfor screenes senest ved - eller helst før
- skolestart. I diagnostisering av spesifikke vansker med
leseforståelsen har forskningen anvendt sjekklister og
følgende tester i kartleggingen av det muntlige språket:
-	 Vokabular: WPPSI/WISC, Peabody eller benevnings
tester. SF er som gruppe mye svakere enn typiske
lesere i vokabular. Effektstørrelser d = 1.75 -1.45.
-	 Morfosyntaks: TROG, CELF, Observasjoner av
ekspressivt språk. d = 1.15 -1.09.
-	 Lytteforståelse. Lytte til og gjengi muntlige historier og
svare på forståelsesspørsmål om dem. d = 1.26-1.09.
-	 Narrativer: Elevene lager muntlige historier basert på
bilder og språkkvaliteten vurderes.
-	 Verbalt arbeidsminne: Gjengi setninger. CELF e.l.
De oppgitte d-verdiene er hentet fra Catts et al. (2006)
og Nation et al. (2004, 2010). I Norge kan også
Suksessive skala på PASS og deltester fra Språk 6-16 og
NEPSY brukes.
I det nye diagnosesystemet DSM-5 (APA, 2013) stilles
det krav om at lesevanskene skal ha «vedvart på tross av
intervensjoner som har vært rettet mot disse vanskene.»
Slike krav om manglende respons til intervensjon (RTI)
innebærer at tilpassede tiltak skal iverksettes og utprøves
før diagnosen stilles (Høien & Lundberg, 2012). Når det
gjelder spesifikke vansker med leseforståelsen kjenner
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man tidlig risiko og forløpere for diagnosen, man
kjenner virksomme forebyggende tiltak og man vet at
antallet med diagnosen går ned som følge av tiltakene
(Fricke et al., 2012, Clarke et al., 2010). Det er viktig at
skolene tar dette på alvor. Tiltakene er praktisk
gjennomførbare, kostnadseffektive og krever ingen stor
spesialisering. De beskrives kort nedenfor.

virkemåten kan være at morfembevissthet sammen med
god bruk av kontekst bidrar til forståelse og læring av
ukjente ord i en god sirkel. Elever med språkvansker,
lesevansker og elever som har opplæringsspråket som sitt
andrespråk profitterer mest på morfologisk trening
(Goodwin & Ahn, 2010, Bowers, Kirby & Deacon,
2010).

Tiltak
I en norsk studie fant Lervåg og Aukrust at bedre
muntlig vokabular forklarer både det opprinnelige
forspranget og den bedre utviklingen som norskspråklige
elever har i leseforståelse i forhold til elever som har
opplæringsspråket (norsk) som sitt andrespråk.
Vokabularinstruksjon anbefales derfor som et sentralt
tiltak for å bedre gruppens leseforståelse (Lervåg &
Aukrust, 2010). National Reading Panel (2000) viser til
at vokabularinstruksjon har god effekt på barn med svak
leseforståelse. En gjennomgang av metastudier viser også
at vokabularinstruksjon er et særlig lovende tiltak for å
bedre leseforståelsesvansker (Duff & Clarke, 2011).
Lyster (2012) har gode retningslinjer for tiltak som både
utvider og fordyper elevenes ordforråd.

Det er noe evidens for at syntaktisk trening også kan
bedre leseforståelsen (Meyer & Gravani, 2012). Her
trengs det imidlertid utvikling av bedre opplærings
metoder og kvalitetsforskning.

Clarke et al. (2010) fant at svake forståere i engelske
4. klasser profitterte på tiltak som enten øvde bare
muntlig språk (lytteforståelse, vokabular, figurativt språk,
narrative ferdigheter) eller tekstforståelse (trekke
slutninger, overvåke sin forståelse, parundervisning) eller
en kombinasjon av disse. Treningen omfattet én enetime
og to smågruppetimer i uken i 20 uker. Alle de tre
tiltakene bedret SFs leseforståelse signifikant i forhold til
en ubehandlet kontrollgruppe. Fremgangen vedvarte
etter endt tiltak. Gruppen som fikk mye trening i
muntlig språk fortsatte fremgangen 11 måneder etter at
tiltaket var avsluttet. Fremgangen var betydelig (7.9
standardskårepoenger) og skyldtes hovedsakelig vekst i
vokabularet - noe som også viste seg på en standardisert
vokabulartest som ikke tappet ord som var direkte trent.
En beslektet norsk intervensjon som er basert på
vokabular- og morfologisk trening prøves ut på alle
elever i noen 3. og 4. klasser i disse dager (Brinchmann
& Lyster, 2013).
Metastudier og gjennomgang av forskningen viser at
morfologisk trening også bedrer lytteforståelse, vokabular
og leseforståelse samt fonologisk bevissthet. Noe av

Øving av tekstforståelsesstrategier gir også fremgang i
leseforståelse (Bråten, 2007 a, b, Cain et al., 2004,
2006). Slike tiltak øver ofte på å trekke slutninger som
binder sammen teksten og som beriker og utdyper den
med informasjoner fra egen kunnskapsbase. Øvelse på å
overvåke egen forståelse og strategier for aktivt engasje
ment i, og motivering for, lesningen med selvregulering
ved brudd i forståelsen, er ofte også sentrale kompo
nenter. Kanskje har SF ikke spontant utviklet egnede
tekstforståelsesstrategier fordi svakheter i deres tidlige
leseforståelse gjorde lesingen mindre belønnende. Øving
av tekstforståelsesstrategier er kanskje mest virksomt mot
slutten av barneskolen og senere. Mestring av slike
strategier og et godt utviklet verbalspråk generelt, kan i
noen grad også kompensere for dyslektiske avkodings
vansker (Bråten et al., 2007).
Empirisk virksomme tiltak for å utvikle leseforståelsen er
beskrevet i en ny engelsk bok (Clarke et al. 2014).
Forebygging
Svake muntlig språkferdigheter før og ved skolestart gir
en alvorlig risiko for å mislykkes i opplæringen generelt
og for å utvikle vansker med leseforståelsen spesielt.
Forebygging blir derfor en sentral oppgave for
utdanningssystemet. Og forskningen viser at muntlige
språkferdigheter kan bedres ved daglig språktrening i
bare 20 uker hos risikobarn ved overgangen mellom
barnehage og skole (Bowyer-Crane et al., 2008, 2011).
I en viktig og stort anlagt studie av Fricke et al. (2012)
fikk en stor gruppe språklig svake risikobarn daglig
språkøvelse i 30 uker ved overgangen barnehage/skole
(4-5 år i UK). I de første 10 ukene foregikk treningen i
barnehagen. De neste 20 ukene foregikk i skolen.
Norsk Tidsskrift for Logopedi 3/2014

15

Artikkel
Elevene trente på vokabular, lytteferdigheter og narrative
ferdigheter. De siste 10 ukene trente de også fonem
bevissthet og bokstav-lydkunnskap. Treningen ble ledet
av det vanlige personalet og assistenter som hadde fått
noen få dagers opplæring, fulgte en manual og mottok
veiledning. Resultatene var svært oppmuntrende.
Risikobarna viste signifikant fremgang både i vokabular
og morfosyntaktiske ferdigheter på flere standardiserte
mål på muntlig språk. På flere av disse målene skåret
risikoelevene nå i normalområdet. På andre hadde de
nærmet seg. Leseforståelsen ble målt med en standardi
sert test 6 måneder etter at intervensjonen var avsluttet.
Risikobarna var ikke bare bedre enn den ubehandlede
kontrollgruppen, men faktisk på høyde med jevn
aldrende i leseforståelse. Statistiske kontroller viste at
effekten på leseforståelsen skyldtes bedringen av det
muntlige språket (Fricke et al. 2012).
Også studier fra andre land viser at muntlig språk bør og
kan trenes tidlig hos risikobarn. Dette skaper et bedre
fundament for lytting, læring og leseforståelse senere i
skolegangen (Bianco et al., 2010). Sol Lyster er en god
advokat for morfologisk trening. Selv fant hun signifi
kante effekter av morfologisk trening i barnehagen på
leseforståelsen flere år etterpå i 2., 6. og 9. klasse (Lyster,
2002, 2010, 2012). Den morfologiske treningen
anvendte Ringeriksmaterialet (Lyster & Tingleff, 2002).
Avslutning
Figur 1. på neste side er en skjematisk oppsummering av
hovedpunktene i denne artikkelen. Mye tyder på at
dysleksi og spesifikke vansker med leseforståelsen bør bli
to forskjellige diagnoser i fremtiden. Det forhindrer ikke
at det finnes barn som har begge typer vansker og
trenger begge former for intervensjon. Dette er bare ett
av flere eksempler på høy komorbiditet når det gjelder
spesifikke lærevansker. Lese- og skrivevansker er klart
overrepresentert hos barn med spesifikke språkvansker,
tale(lyd)vansker, ADHD og autismespekterforstyrrelser.
Siden disse gjerne diagnostiseres før lesevansker, bør de
vurderes som øket risiko for skriftspråklige vansker
sammen med de risikofaktorene som er beskrevet foran.
Kommentarer til figur 1
Barn med dysleksi (til venstre i figuren) har tidlige
vansker med fonologisk prosessering som fonem
bevissthet, bokstavlydkunnskap og benevningshastighet.
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Figur 1. Skjematisk fremstilling av sammenhenger mellom
forløpere/risikofaktorer, avkodingsvansker, lytteforståelsesvansker
og leseforståelsesvansker.

Dette er en hovedårsak til svak avkoding og leseflyt som
igjen kan føre til svak leseforståelse.
Barn med spesifikke vansker med leseforståelsen (til
høyre i figuren) har normal fonologisk prosessering,
avkodingsnøyaktighet og leseflyt. De har svakheter i
muntlig språk som bl.a. vokabular og morfosyntaktiske
ferdigheter. Dette fører til svak lytteforståelse som igjen
fører til svak leseforståelse.
Noen barn har svakheter i alle aspekter ved det muntlige
språket (fonologiske, semantiske, morfosyntaktiske).
Disse risikofaktorene (hele figuren) fører til både svak
avkoding/leseflyt og svak lytteforståelse. Dette fører til
svak leseforståelse.
Helt til høyre i figuren er det ført opp «Svakheter i
faktorer som er spesifikke for leseforståelsen». Dette
illustrerer en hypotese om at svak utvikling av faktorer
som forståelsesovervåkning, strategier («se tilbake»,
gjenlese) og lesemotivasjon kan skyldes svakheter i den
tidlige leseforståelsen med påfølgende manglende
leseøvelse, motivasjon og strategiutvikling.
De stiplede pilene fra vokabularsvakhet og morfologisk
svakhet til avkoding illustrerer at vokabular og
morfologisk bevissthet også gir et bidrag til ferdighet i
avkoding i tillegg til et vesentlig bidrag til ferdighet i
leseforståelse.
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