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SAMMANFATTNING 
 
 

 
Sökandet efter en definition av specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, har lett 
den språkligt inriktade forskningen fram till den senaste i raden av definitioner: 
diskrepansteorin mellan läsförståelse och hörförståelse. Studier har dock visat att 
även hörförståelsen kan vara nedsatt hos personer med dyslexi. Orsaken tros vara 
för få lästa texter och därmed ovana vid den skrivna textens struktur. Eftersom de 
tillgängliga studier som gjorts gällande dyslexi och hörförståelse alla använt sig 
av uppläst, skriven text uppvisade dyslektikerna i dessa studier en nedsatt 
hörförståelse orsakad av lässvårigheterna. En av konsekvenserna till att 
hörförståelsen kan vara nedsatt hos personer med dyslexi är att åtgärder som 
läromedelskassetter inte får den effekt man önskat. Syftet med denna studie var att 
undersöka dyslektikers hörförståelse av spontantal och jämföra dyslektikers 
resultat med en grupp normalläsares. Hypotesen var att skillnaden mellan 
dyslektikers och normalläsares resultat vid hörförståelse av uppläst text skulle 
vara större än vid hörförståelse av spontantal. Återberättande av texter ur 
läromedel skulle då resultera i högre grad av förståelse vid kunskapsinhämtning 
för personer med dyslexi än uppläst text. Försökspersonerna var 20 
folkhögskoleelever i åldrarna 18-50 år med jämförbar utbildningsnivå. 10 var 
diagnostiserade dyslektiker och 10 var normalläsare. Studien bestod av tre 
delmoment: Läsförståelseprov, Hörförståelseprov med uppläst text och 
Hörförståelseprov med spontantal. Materialet för de två första delproven var 
hämtat ur ”Läsförståelseprovet LS”. Det tredje delprovet baserades på två 
episoder av spontant berättande. Studien visade att skillnaden mellan gruppernas 
resultat vid hörförståelse av uppläst text var mindre än vid hörförståelse av 
spontantal och därmed måste hypotesen förkastas. Kvalitativa skillnader visade 
sig dock finnas mellan grupperna gällande typ av felsvar som gjorts vid de tre 
delmomenten.  
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1. INLEDNING 
 
Bristen på en allmänt vedertagen definition av specifika läs- och skrivsvårigheter, eller 
dyslexi som det ofta kallas, har engagerat forskare världen över. Olika forskningsinriktningar 
har  fokuserat på olika aspekter av tillståndet. Syftet har varit att erhålla tillräcklig information 
om svårigheternas karaktär för att kunna hitta en heltäckande definition av dyslexi. 
Definitionen med intelligensnivån som mått på individens potential att lära sig läsa var länge 
den mest dominerande men under senare år har den förkastats av flera forskare (Stanovich, 
1993, Høien & Lundberg, 1999). Den senaste i raden av de språkliga definitionerna har varit 
diskrepansdefinitionen mellan läs- och hörförståelse, där dyslexi innebär att individen 
uppvisar nedsatt läsförståelse men normal hörförståelse (Aaron, 1991, Stanovich, 1993). Även 
denna definition har mött stort motstånd då flera studier (t.ex. Towsend, Carrithers & Bever, 
1987, Stothard & Humle, 1992) visat att även hörförståelsen kan vara nedsatt hos personer 
med dyslexi. Orsaken tros ligga i för få lästa texter och ovana vid den skrivna textens struktur. 
De studier som funnits tillgängliga när det gäller hörförståelse har alla involverat förståelse av 
uppläst skriven text  och därmed finns problemet kvar. Förbättras hörförståelsen för 
dyslektiker om spontant berättande används istället för uppläst text? 
 
 
2. BAKGRUND 
 
Inom forskningen råder stor oenighet vad gäller en tillfredsställande definition av dyslexi. 
Uppfattningarna är olika om vad termen ska innefatta (Snowling, 1987, Catts & Kamhi, 
1998). Ett test som är speciellt utformat för att mäta dyslexi finns inte heller. Orsaken till att 
det inte finns ett sådant test beror sannolikt på att det är svårt att fastställa kriterier för 
tillståndet (Stadler, 1994). Bristen på en allmänt vedertagen definition gör det problematiskt 
att få jämförbarhet vid diagnostisering av svårigheterna. Vad som bedöms som dyslexi är 
beroende av vilken definition man tillämpat.  
 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en kort genomgång av symtom och orsaker till specifika 
läs- och skrivsvårigheter. Därefter kommer olika dyslexidefinitioner att diskuteras i syfte att 
visa på forskningens variation och utveckling samt att klargöra detta arbetes inriktning.   
 

2.1 Symtom och orsak  
 
Specifika läs- och skrivsvårigheter, eller dyslexi, är en beteckning på de problem/svårigheter 
som kan ses hos den grupp barn, ungdomar och vuxna som utan andra handikapp har svårt att 
tillägna sig kodsystemet för läsning och skrivning. Om det fanns uppenbara orsaker till 
svårigheterna att lära sig läsa som t.ex. grav utvecklingsstörning, dålig syn, dövhet eller 
bristande kunskaper om språket i fråga skulle det inte vara nödvändigt att hitta en speciell 
beteckning för tillståndet. Svårigheterna skulle kunna diagnostiseras och behandlas utan 
koppling till läsningen (Elbro, 1996).  
Primära symtom vid dyslexi är, enligt Høien och Lundberg, problem med ordavkodning och 
rättskrivning. Många av de barn som uppvisar svårigheter med att lära sig läsa har visat sig ha 
problem inom det fonologiska området och den bakomliggande orsaken antas vara en svaghet 
i det fonologiska systemet (Høien & Lundberg, 1999). Detta kan exempelvis innefatta 
bristande medvetenhet om segment, svårighet att benämna objekt, svårighet att processa tal 
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under svåra lyssnarförhållanden samt en långsam och inkorrekt produktion av         ” 
tungvrickande” ord (Crain & Schankweiler, 1990). Detta leder till antagandet att barnets 
problem med att lära sig läsa har sin grund i svårigheter med det fonologiska processandet.  
 
Flera forskare är överens om att läsförståelseproblem vid dyslexi till viss del är sekundära 
problem till följd av dålig avkodning (Høien & Lundberg, 1999, Catts & Kamhi, 1998).  
 
Eftersom avkodningen blir ett mödosamt arbete som kräver stor uppmärksamhet försvåras 
förståelsen av det lästa. Många svaga läsare försöker kompensera sin bristande 
avkodningsförmåga genom att utnyttja kontexten. Detta resulterar i att de läser första 
bokstaven eller stavelsen i ett ord och sedan gissar sig till innehållet med hjälp av 
sammanhanget (Stothard & Humle, 1995). Användningen av en sådan strategi binder mycket 
mental energi och vid läsning av komplicerade texter påverkas förståelsearbetet negativt 
(Lundberg, 1983).  
 

2.2 Definitioner av läs- och skrivsvårigheter  
 
Hur vet man att någon har dyslexi? Finns det några karaktäristiska egenskaper som kan skilja 
dyslexi från andra mer generella språksvårigheter? Med andra ord: hur definierar man 
dyslexi? Det finns en mängd definitioner som alla fokuserat på olika aspekter av problemen.  
 
Dyslexi innebär i allmänhet att individen upplever en diskrepans mellan potential och 
färdighet. Potential står för förutsättningar för att kunna lära sig läsa och färdighet står för 
prestation i läsning. Diskrepansen innebär att individen uppvisar sämre läsfärdighet än man 
skulle kunna förvänta sig med tanke på faktorer som t.ex. ålder och utvecklingsmässig nivå. 
En diskrepans mellan potential och färdighet väcker enligt Elbro (1996) funderingar:   
Vilka förmågor utgör individens potential d.v.s. förutsättning att lära sig läsa? Vilka aspekter 
av lästillägnandet visar bäst på färdighet? Hur ska diskrepansen tillämpas?  När är skillnaden 
mellan potential och färdighet tillräckligt stor för att termen ”dyslexi” ska användas? (Elbro, 
1996). 
 
2.2.1  Diskrepans mellan läsförmåga och intelligens 
 
Ett vanligt sätt att identifiera dyslexi har varit att jämföra läs- och skrivförmågan med allmän 
intelligens (Rutter & Yule, 1975). Den s.k. diskrepansteorin, som har IQ som mått på 
potential och läsförmåga som mått på färdighet, menar att dyslexi ska innebära en viss 
uppmätt skillnad mellan intelligensnivå och läsförmåga. Skillnaden kan t.ex. vara att elevens 
läsfärdighetsnivå befinner sig två standardavvikelser under den nivå man förväntat sig med 
tanke på elevens intelligensnivå (Elbro, 1996).  
 
Ett exempel på en definition som grundar sig på diskrepansteorin är definitionen av World 
Federation of Neurology, WFN (1968):  
 

”Dyslexi är en störning som manifesteras genom svårigheter att lära sig läsa, trots 
konventionell undervisning, adekvat intelligens och normala sociokulturella 
förutsättningar. Den är beroende av fundamentala kognitiva brister som ofta är 
medfödda” 
                                                                              ( återgiven av Elbro, 1996: sid 2 ) 
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Trots att denna definition ifrågasatts och kritiserats (t.ex. Stanovich, 1993) under många år är 
den fortfarande en av de mest citerade. Den kan dessutom fortfarande användas vid 
diagnostisering av dyslexi ( Snowling, 1987, Stanovich, 1993). Kritiken mot WFN:s 
definition har bl.a. baserats på de svårtolkade begrepp definitionen innehåller. Det är svårt att 
få jämförbarhet i fråga om ”konventionell undervisning, adekvat intelligens och 
sociokulturella förutsättningar”. Stadler (1994) frågar sig vad dessa formuleringar innebär i 
olika kulturmiljöer. Det finns också kritik mot att definitionen bygger på uteslutningskriterier, 
d.v.s. kriterier för vad som inte ska betraktas som dyslexi t.ex. brist på undervisning eller 
utvecklingsstörning. Eftersom definitionen bara beskriver vad som inte är dyslexi ger den 
ingen information om läs- och skrivsvårigheternas karaktär och grad. Den ger inte någon bra 
beskrivning av vad som är karaktäristiskt för dyslexi förutom att det innebär svårigheter vid 
läsinlärningen och någon förklaring till problemens uppkomst ges inte. 
Uteslutningskriterierna kan i praktiken leda till att endast de barn som har en normal till hög 
intelligensnivå och som kommer från goda medelklassförhållanden kan erhålla diagnosen 
dyslexi (Ellis, 1984).  
 
Även i Sverige hade forskningen länge fokus på diskrepans mellan IQ och läsförmåga. Ett 
exempel återfinns hos Malmquist (1967) som menade att lässvårigheterna skulle definieras 
som en diskrepans mellan individens läsfärdighetsnivå och den läsfärdighetsnivå som man 
skulle kunna förvänta sig med hänsyn till den intellektuella utrustningen i övrigt. 
 
Diskrepansteorin med IQ som mått på potential har mött mycket motstånd under senare tid. 
Stanovich (1993) är en av de forskare som anser att svårigheterna är stora vid 
intelligenstestning. Han påpekar exempelvis att forskare inte kunnat enas om vilken typ av 
IQ-test som är mest lämpligt vid fastställande av diskrepans. Eftersom olika IQ-test mäter 
olika förmågor blir konsekvensen att olika grupper av barn anses uppfylla diskrepanskriteriet 
beroende på vilket test som används (Stanovich, 1993). En bedömning av intelligensnivån och 
diskrepansen mellan den och läsförmågan är svår att genomföra i början av en individs 
läsinlärning. Många barn som anses ha läs- och skrivsvårigheter i skolan uppvisar inte en 
tillräckligt stor  skillnad mellan IQ och läsförmåga för att få diagnosen dyslexi (Dalby, Elbro, 
Jansen & Krogh, 1992). Detta kan ha sin förklaring i att läsning och intelligens påverkar 
varandra och är svåra att särskilja. Problemet eskalerar vid diagnostisering av ungdomar och 
vuxna eftersom läsning utökar ordförrådet och den grammatiska kunskapen (Catts & Kamhi, 
1998). Detta fenomen kallas för ” Matteuseffekten” och innebär att läsningen i sig utvecklar 
andra relaterade kognitiva färdigheter (Stanovich, 1993). Detta gör att skillnaden mellan 
svaga läsares intelligensnivå och deras läsförmåga minskar med åldern, d.v.s. individen får 
enligt definitionen mildare dyslexi med åren trots att läsförmågan inte förbättrats (Elbro, 
1996).  
 
Ordavkodningsförmågan har litet samband med allmän intelligens. Studier har visat på en 
korrelation på ca. + 0,03 –  0,04 vilket är mycket svagt. Enligt Høien och Lundberg (1999) 
kan bara 10-15% av variation i läskunnighet förklaras utifrån variation i intelligens. Enskilda 
studier har visat på en viss överrepresentation av låg intelligens vid dyslexi. Detta tros ha sin 
förklaring i att de  test som används vid intelligensutredningar innehåller uppgifter som är 
speciellt svåra för lässvaga, t.ex. uppgifter med hög verbal/språklig belastning (Høien & 
Lundberg, 1999). Ett exempel är WISC, Wechsler Intelligensce Scale for Children, ett allmänt 
vedertaget individualtest som anses kunna mäta allmän intelligens. Eftersom många barn med 
låg IQ kan lära sig att avkoda utan problem verkar traditionella IQ-test vara dåliga 
mätinstrument för potential att tillägna sig avkodningsfärdigheten (Elbro, 1996). 
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Flera undersökningar har genomförts för att utröna diskrepansteorins tillförlitlighet 
(Stanovich, 1993, Lyon, 1995). Ingen av dessa har kunnat visa på skillnader mellan svaga 
läsare med låg IQ ( icke-diskrepanta) och svaga läsare med normal IQ (diskrepanta). Fokus i 
dessa studier har varit att hitta skillnader mellan grupperna med avseende på 
avkodningssvårigheternas karaktär, fonologisk färdighet eller genetiska faktorer 
(sammanfattning i Lyon, 1995). Det är inte klarlagt huruvida det föreligger skillnader mellan 
personer med läsproblem och hög IQ och personer med läsproblem och låg IQ med avseende 
på hur de utnyttjar sin kognitiva förmåga för att lära sig läsa på en viss nivå.  
 
2.2.2   Diskrepans mellan läsförståelse och hörförståelse  
 
Istället för att avgränsa dyslexi som diskrepans mellan IQ och läsförmåga finns två alternativ. 
Det ena är att helt överge diskrepanstänkandet och det andra är att hitta ett mer tillförlitligt 
mått på ”potential”. Det är valet av IQ som ”potential” och inte diskrepanstänkandet som mött 
motstånd. Därmed kan diskrepanstänkandet behållas och ett sätt är att mäta diskrepansen 
mellan läsförståelse och hörförståelse (Aaron, 1991; Stanovich,1993).  
 
2.2.2.1  Utveckling av läs- och hörförståelse 
Den normala utvecklingen av läsförståelsen inleds när barnet börjar sin läsinlärning och är 
beroende av den tidigare utvecklade hörförståelsen. Ju duktigare barnet blir i avkodning av 
skrift desto starkare blir korrelationen mellan läsförståelse och hörförståelse (Townsend, 
Carrithers & Bever, 1987). 
 
Sedan långt tillbaka i tiden har man haft idén att jämföra en individs läsförståelse med hans 
hörförståelse. Samuel Orton, som var en av de tidiga föregångarna inom dyslexiforskning, 
beskrev redan 1925 hur hans första patient upplevde sina läsproblem: 
  

 ” Mother says there is something funny about me, because you could read anything to me and I´d 
get it right away, but if I read it myself I couldn´t get it”  

 
                                                                                 (återgivet av Elbro, 1996: sid 6) 

 
Chall (1983) beskrev hur läs- och hörförståelsen utvecklas under skoltiden. I åldern 0-6 år 
dominerar hörförståelsen. Under denna tid kan barnet ännu inte läsa men  förstår många tusen 
hörda ord.  Vid 8 års ålder innefattar barnets läsförståelse  omkring 3000 ord men fortfarande 
förstår barnet auditiv information bäst. Genom hela grundskolan fortsätter läsförståelsen att 
utvecklas för att vid 13-14-års ålder befinna sig på ungefär samma nivå som hörförståelsen. 
Läsförståelsen fortsätter att utvecklas genom hela livet och vuxna goda läsare kan ofta 
uppvisa en bättre läs- än hörförståelse något som konstaterades i en tidig undersökning av 
Webb och Wallon (1956). De ville utröna om en vuxen individ kunde förstå mest via läsning 
eller via lyssnande. Resultatet visade att det var lika effektivt att läsa igenom materialet en 
gång som att höra det en gång. Fick försökspersonerna däremot studera materialet under de 
antal minuter det tog för någon annan att högläsa texten eller  läsa och höra materialet 
simultant resulterade det i högre grad av förståelse. Slutsatsen som drogs var enligt Webb och 
Wallon att läsning var att föredra vid inhämtande av information eftersom avlyssningen tog 
betydligt längre tid. Fick försökspersonerna istället den tiden på sig att studera materialet 
ökade förståelsen ytterligare. Försöket gjordes på universitetsstudenter som var ”highly 
selected” med goda betyg och som alla ansetts klara inträdesprovet till amerikanska flottans 
flygarutbildning. Resultaten från denna studie kan därför inte generaliseras till att gälla för 
alla vuxna individer. 
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Sticht & James (1984) menade att förståelseprocessen vid läsning och den vid lyssnande 
verkar ha en gemensam kärna bestående av gemensamt lexikon och gemensamma 
grammatiska strukturer. Barnets utveckling av läsförståelsen föregår inte denna gemensamma 
kärna men läsförståelsen kan dock vara sämre än hörförståelsen hos små barn och hos 
personer med dyslexi. Townsend et al.(1987) ansåg att de kognitiva och utvecklingsmässiga 
färdigheter som behövs för en god läsförståelse är nära på identiska med dem som behövs för 
en god hörförståelse. Oavsett skrivet eller talat språk kräver förståelseprocessen goda 
kognitiva resurser. Förmågan att kunna knyta det man läser eller hör till egna erfarenheter och 
referensramar måste finnas. Det är viktigt för förståelsen att kunna dra slutsatser och göra 
tolkningar av det man läser eller hör. Det tankearbete som är verksamt vid läsning av en text 
är enligt Høien & Lundberg (1999) i princip samma som det tankearbete som är verksamt vid 
lyssnande av en text någon annan läser.  
 
Sticht & James (1984) menade att det borde finnas en positiv korrelation mellan 
förskoleelevens ”oral language skill” (förståelse och produktion av talat språk) och 
efterföljande prestation i läsning och att förskoleelevens förmåga till hörförståelse då skulle 
bilda potentialen för den kommande läsinlärningen. Enligt Elbro (1996) vore det rimligt att 
tänka sig att en person har ett specifikt läshandikapp om han är oförmögen att läsa en text men 
fullt kapabel att förstå texten om den uppläses. Då skulle inte förståelseproblemen vara 
primära utan sekundära till följd av nedsatt läsförmåga och individen skulle uppvisa specifika 
läs- och skrivsvårigheter.  
 
Aaron (1989) ansåg att värdefull information kunde fås genom att jämföra en persons 
läsförståelse med hans hörförståelse. Han refererade till studier som visade att personer med 
dyslexi presterade betydligt sämre på läsförståelsetest än på hörförståelsetest. Horowitz och 
Samuels (1985, ref. i Royer, Sinatra & Schumer, 1990) fann i sina studier inga skillnader 
mellan goda och svaga läsare vid hörförståelseuppgifter men de goda läsarna presterade bättre 
vid läsförståelseuppgifter. En viss uppmätt skillnad mellan läsförståelse och hörförståelse 
skulle då kunna indikera dyslexi. Även Stanovich (1993) höll med om detta. Han ansåg att en 
diskrepans mellan läs- och hörförståelse skulle ha större validitet än den traditionella metoden 
med diskrepans mellan läsförmåga och IQ. Om en elev uppvisar nedsatt läsförståelse men 
åldersadekvat hörförståelse bör träning i ordavkodning vara den primära åtgärden. Om 
däremot läsförståelsen är nedsatt men intelligensnivån åldersadekvat blir inte den primära 
åtgärden lika tydlig och därmed gör diskrepansdefinitionen mellan läs- och hörförståelse 
större nytta sett ur undervisningssynpunkt än den mellan läsförmåga och IQ. 
 
 
 2.3 Skillnader mellan tal och skrift 
Trots likartade processer vid förståelse har det talade och det skrivna språket många olikheter.  
Høien och Lundberg (1999) beskrev skillnaden mellan tal och skrift som två olika modaliteter 
av språket. Talet finns i ”luften” och skriften på papperet. Detta innebär att i talet produceras 
språkljud som ett kontinuerligt flöde över tid där orden försvinner i samma stund som de 
uttalats. I skriften däremot står språket ”fruset” och kan därför studeras om och om igen. 
Skriften struktureras med hjälp av ordmellanrum, skiljetecken och stycken, företeelser som 
saknar motsvarighet i talet.  
 
Talet struktureras med hjälp av prosodi, d.v.s. intonation, satsmelodi, ordaccent, betoning 
fokusaccent och pausering. När vi talar använder vi oss av prosodi för att framhäva yttrandets 
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innehåll (Perfetti, 1987). Enligt Lundberg (1984) har flera studier visat att framförallt barn är 
väldigt beroende av prosodisk information för att förstå ett meddelande. 
 
Talet sker också i en social kontext, i en interaktion mellan två eller flera parter. Den sociala 
kontexten hjälper oss att förstå innebörden i det sagda. Talare och lyssnare har en delad 
kunskap och talaren vet (eller märker) vad lyssnaren vet och inte vet och har då möjlighet att 
förtydliga sitt budskap och anpassa det till lyssnaren (Lundberg, 1984). Skriften däremot är 
kall och tyst, den är monologisk och håller fast vid det ämne den behandlar. Skribenten har i 
allmänhet en dålig eller ofullständig modell av läsaren och en anpassning till läsarens nivå är 
omöjlig.  
 
Lundberg (1984) beskrev också strukturskillnader mellan samtal och skrift. Samtalet 
innehåller fler bekanta och korta ord, fler verb och fler känsloladdade ord. I samtalet finns 
dessutom utrop och deiktiska uttryck. Syntaxen är ofta redundant och konversationsregler styr 
samtalets struktur. Skriften innehåller däremot fler lågfrekventa och långa ord. Syntaxen är 
formell, meningarna är fullständiga och berättelsegrammatiken ger skriften struktur. 
 
Det finns också en skillnad i tillägnandet mellan tal och skrift. Läsinlärningen kräver explicit 
kunskap om de fonologiska aspekterna av talet (Catts & Kamhi, 1998, Olofsson & Sundqvist, 
1999). För att kunna bli en duktig läsare måste man lära sig kopplingen mellan fonem och 
bokstäver. Kunskapen att ord är uppbyggda av fonem är viktig för att individen ska kunna 
bygga upp regler gällande denna koppling. Förståelsen av det talade språket kräver också en 
analys av ett yttrande till mindre fonologiska enheter. Denna analys sker, till skillnad från 
analysen av skrivet språk, på ett omedvetet plan. Det beror på att människans perceptuella 
auditiva system utvecklats under tusentals år och blivit biologiskt anpassat för att bearbeta tal. 
Människans visuella system är enligt Catts & Kamhi (1998) inte biologiskt anpassat för att 
bearbeta skriven text.  
 
 
2.4 Hörförståelseproblem 
 
Under senare tid har flera studier genomförts som visar att lässvagas problem inte alltid är 
begränsade till läsningen utan att även lyssnandet kan vara påverkat (t.ex. Royer et al. 1990, 
Townsend et al., 1987). Det skulle innebära att en diskrepansdefinition mellan läs- och 
hörförståelse kan vara missvisande. 
 
Crain & Shankweiler (1990) menade att läsförståelseproblem vid dyslexi kan bero på en 
kombination av dålig ordavkodning och dålig hörförståelse. Dyslektiker fick sämre resultat på 
hörförståelseuppgifter än åldersmatchade normalläsare och förklaringen var att de fonologiska 
svårigheterna drabbade både ordavkodningen och förståelseprocessen.  
 
Crain & Shankweiler (1990) hade vidare funderingar gällande dyslektikers syntaktiska 
förmåga. Enligt dem är dyslektikers hörförståelseproblem begränsade till syntaktiskt 
komplexa meningar. Skulle det kunna vara så att personer med dyslexi har en 
utvecklingsmässig försening gällande syntaktisk kunskap? Eller beror problemen på att 
syntaktiskt komplexa meningar ofta ställer högre krav på arbetsminnet än enklare meningar 
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gör? Personer med lässvårigheter uppvisar ofta ett nedsatt fonologiskt arbetsminne (t.ex. 
Spring & French, 1990, ) och detta kan försvåra hörförståelsen ytterligare. 1  
 
Royer et al. (1990) undersökte skillnaden mellan skolbarns läs- och hörförståelse. Deltagarna 
var 75  elever i grundskolans tredje och fjärde klass uppdelade i goda och svaga läsare.  
Materialet bestod av 6 textstycken med 12 meningar i varje som skulle läsas eller avlyssnas. 
Eleverna skulle efter varje läst eller avlyssnat stycke svara på om  ett antal påståenden stämde 
överens med innehållet. Resultatet visade att de goda läsarna presterat bättre än de svaga 
läsarna på både läs- och hörförståelseuppgifterna. Ett annat fynd var att de goda läsarna 
dessutom presterat ett bättre resultat vid läsförståelse än vid hörförståelse. Förhållandet var 
det omvända för de svaga läsarna.  
 
Även andra studier har funnit att lässvagas hörförståelse kan vara nedsatt. Ett exempel är  
Stothard och Humle (1992) som undersökte barn med god förmåga till avkodning men nedsatt 
läsförståelse. De menade att dessa barn även hade en nedsatt hörförståelse jämfört med en 
kontrollgrupp2.  
 
Townsend et al. (1987), (ref. i Frenzel & Malmgren, 1996) studerade collegestudenters 
förståelse av läst respektive uppläst text med hypotesen att en nedsatt läsfärdighet åtföljs av 
nedsättning i hörförståelse. Studenterna var uppdelade i två grupper: medelgoda och goda 
läsare. Townsend et al. (1987) menade att studien visat på stora skillnader mellan dessa 
grupper. De goda läsarna presterade bättre på både läs- och hörförståelseuppgifterna.  
 
Nielsen & Petersen, (1992, ref. i Elbro, 1996) använde sig av texter hämtade ur tidningar: 
tidningsannonser, insändare och korta artiklar. Tre texter lästes och tre avlyssnades. Därefter  
fick försökspersonerna svara på fem flervalsfrågor till varje text. Försökspersonerna var 86 
vuxna svaga läsare från lokala specialklasser för dyslektiker och 29 normalläsande vuxna som 
också gick vuxenskola för att komplettera sina betyg. Utbildningsgraden var densamma för 
grupperna. De 86 svaga läsarna var sk. ”garden variety poor readers” vilket innebar att de 
kunde ha andra kognitiva brister förutom lässvårigheterna3. Detta gällde även de goda läsarna 
som var sk. ”garden variety normal readers” och uppvisade varierande färdigheter inom andra 
områden än läsning. Studien visade att de svaga läsarna hade svårigheter både med läsning 
och lyssnande. Deras resultat låg lika många poäng under normalläsarnas på både läs- och 
hörförståelseuppgifterna. 
 

                                                           
1 Arbetsminnet är ett system som, när det gäller språk,  processar och temporärt lagrar lingvistiska segment         
( t.ex. stavelser och ord) under tiden de sätts samman till längre delar,  som t.ex. satser och meningar.  Om 
personer med läs- och skrivsvårigheter har ett ineffektivt fungerande arbetsminne skulle detta kunna resultera i 
att de inte kan hålla den nya informationen i arbetsminnet länge nog för att en analys ska kunna ske och att de 
ska kunna förstå informationen. Minne och förståelse är svåra att skilja på men detta arbete kommer att fokusera 
på förståelse eftersom minnesforskning i samband med dyslexi är ett examensarbete i sig. 
 
2 En fråga man kan ställa sig i studien är om dessa barns förståelseproblem kunde sägas vara primära och inte, 
som i många andra fall av läsförståelseproblem, sekundära till följd av dålig avkodning.  Handlar det då om 
specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi?  
 
3 Stanovich(1993) är en av de forskare som använder beteckningen ”garden variety” . Till skillnad från ”rena” 
dyslektiker som endast uppvisar en kognitiv brist som är specifik för läsningen(nedsatt fonologisk 
bearbetningsförmåga) kan vissa elever med lässvårigheter, förutom nedsatt fonologisk bearbetningsförmåga 
uppvisa flera kognitiva svagheter på andra områden än läsningen. Dessa elever kan kallas för ”garden variety 
poor readers”. 
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Även Snyder & Downey (1991) ansåg att svag läsförmåga ger negativa konsekvenser på 
hörförståelsen på textnivå. Om läsningen är mödosam och tidskrävande är sannolikheten stor 
att man inte läser mer än nödvändigt och därmed blir man inte bekant med det skrivna 
språkets uppbyggnad, den skrivna textstrukturen. 
 
Vad betyder då ordet ”textstruktur”? Olika genrer har olika textstruktur och ett exempel är 
sagornas ”berättelsegrammatik”. Lundberg (1984) beskrev berättelsegrammatik som en av 
strukturskillnaderna mellan samtal och skrift. Föräldrar har sedan länge uppmuntrats att läsa 
högt för sina barn. Barn som fått mycket högläsning hemifrån klarar sig enligt Lundberg 
(1984) oftare ifrån svårigheter med skriftspråket senare i livet. Högläsningen gör att 
skriftspråkets egenart uppenbarar sig för barnen innan de själva kan läsa. Skriftspråkets 
satsmönster, språkliga klanger, ordanvändningar och uttryckssätt införlivas gradvis. I stort sett 
alla sagor och berättelser har samma underliggande struktur: en spelöppning där 
huvudpersoner, tid och plats anges, episoder utvecklas som inrymmer problemlösningar, 
försök, utfall och konsekvenser. 
Detta mönster kallas för ”berättelsegrammatik” och är ett tolkningsschema och en 
tankestruktur i vilken nya berättelser kan införlivas och assimileras (Lundberg, 1984). När 
barnet blir äldre är det meningen att det själv ska fortsätta läsa för att utveckla 
berättelsegrammatiken. Så blir inte fallet när barnet inte kan lära sig att läsa på ett funktionellt 
sätt. Utvecklingen av tolkningsscheman för berättelser stannar upp och då spelar det ingen roll 
om berättelsen läses eller avlyssnas. Svårigheten att förstå innehållet finns i båda 
modaliteterna. 
 
Snyder & Downey (1991) fann förklaringen till hörförståelseproblemen hos lässvaga just i  
ovana vid den skrivna textstrukturen. Förståelse och förmåga att minnas en berättelse kräver, 
enligt författarna, en analys av och en föreställning om textens struktur. Har man inte någon 
känsla för strukturen kommer man sannolikt inte att kunna komma ihåg hela texten eller skilja 
mellan mer eller mindre viktiga delar av berättelsen. 
 

Även Elbro (1996) ansåg att hörförståelseproblem vid dyslexi orsakas av ovana vid relativt 
informationstäta skrivna texter och att det är svårare för svaga läsare att bearbeta den 
syntaktiska struktur som skriven text har. På grund av detta får dyslektiker ett sämre 
utgångsläge vid hörförståelseuppgifter eftersom dessa uppgifter vanligtvis involverar 
hörförståelse av uppläst, skriven text. Även här ser man den sk. Matteuseffekten där 
färdigheter i hörförståelse är beroende av de språkliga färdigheter som tillägnas genom 
läsningen. 
 
Dyslektiker har enligt flera forskare nedsatt hörförståelse. Detta får konsekvenser för 
undervisning av och åtgärdsprogram för elever med dyslexi.   
 
 
2.5 Pedagogiska konsekvenser  
 
Det finns olika sätt att använda inspelad text i undervisningssyfte. Ett är att använda 
bandspelaren som ett pedagogiskt hjälpmedel för att stärka läsfärdigheten. Detta kallas för bok 
och band (Høien & Lundberg, 1999). Eleven får lyssna och samtidigt följa med i boken. 
Texten på bandet är identisk med den tryckta texten. Bäst fungerar metoden om bandspelaren 
har variabel hastighet som kan anpassas till elevens lästempo (Lindell & Lindell, 1996).  
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Ett annat sätt är att använda bandinspelningar som en hjälp vid kunskapsinhämtning och då 
kallas inspelningen för läromedelskassett. Detta innebär att någon läser in elevens läromedel 
på kassett för att elevens lässvårigheter inte ska leda till kunskapsluckor. I regeringens 
budgetproposition för 1993/94 avsattes medel till inläsning av läromedelskassetter för 
dyslektiker. I dagens skola finns dock läromedelskassetterna inte i den utsträckning 
beslutsfattarna hoppats på. Ofta är det lärare och assistenter på skolorna som läser in elevens 
läroböcker när eleven inte anses kunna följa med i undervisningen p.g.a. lässvårigheter 
(Ericsson, 1996). En viktig fråga som bör tas upp i samband med användandet av 
bandspelaren i undervisningen är i vilket syfte den ska användas. Ska den gynna lästräningen 
och/eller kunskapsinhämtningen (Ericsson, 1996)? 
 
Om dyslektiker har en nedsättning i hörförståelse blir en av konsekvenserna att åtgärder som 
t.ex. inlästa läromedel inte får den effekt som pedagogisk personal önskat. Så länge textens 
struktur inte omarbetas kommer problemen att förstå en läst text kvarstå även om texten 
avlyssnas. Vid denna studies tillkomst har det endast gått att finna undersökningar som jämför 
läs- och hörförståelse av skriven text som försökspersonerna fått läsa eller lyssna till. Därför 
kan man egentligen bara yttra sig om dyslektikers hörförståelse av uppläst text och inte om 
deras hörförståelse i allmänhet.  
 
Hur fungerar lässvagas hörförståelse av spontant tal? Tal som till skillnad från skriven text 
har fler bekanta och kortare ord, fler verb, fler känsloladdade ord, redundant syntax och 
strukturerande, hjälpande prosodi (Lundberg, 1984)? Vad skulle en omarbetad, en mer 
spontantalsrelaterad uppläst text kunna resultera i för grad av förståelse jämfört med en vanlig  
uppläst text? Kanske finns nyckeln till en tillfredsställande kunskapsinhämtning för personer 
med dyslexi i läromedelskassetter med en uppläst text som strukturellt sett är mer lik 
spontantal?  
 

 
3. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTESER 
 

3.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hörförståelse av uppläst text respektive 
hörförståelse av spontant tal hos personer med dyslexi jämfört med en grupp normalläsare. De 
tillgängliga studier som gjorts gällande hörförståelse vid dyslexi har involverat hörförståelse 
av uppläst text och därmed inte hörförståelse i allmänhet. Blir dyslektikers förment nedsatta 
hörförståelse bättre när spontant tal används istället för uppläst text? 
 
Studien försöker besvara frågan och därmed utöka vår kunskap om svårigheter som kan 
innefattas i begreppet ”dyslexi”. Resultaten från denna studie kan ge en fingervisning om hur 
hjälpmedel som läromedelskassetter ska kunna användas på ett mer funktionellt sätt. För att 
belysa studiens inriktning har fyra frågor ställts. 
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3.2 Frågeställningar 
 
1. Har personer med dyslexi nedsatt läsförståelse jämfört med en grupp normalläsare? 
 
2. Har personer med dyslexi nedsatt hörförståelse av uppläst text jämfört med en grupp 

normalläsare? 
 
3. Har personer med dyslexi nedsatt hörförståelse av spontantal jämfört med en grupp 

normalläsare? 
 
4. Uppvisar personer med dyslexi skillnad mellan hörförståelse av uppläst text jämfört med 

hörförståelse av spontantal? 
 

Med utgångspunkt i resultat från tidigare forskning gällande läs- och hörförståelse vid dyslexi 
formulerades följande hypoteser. 
 

3.3 Hypoteser 
 

1. Personer med dyslexi har en nedsatt läsförståelse jämfört med en grupp normalläsare.  
 
2.  Personer med dyslexi har en nedsatt hörförståelse av uppläst text jämfört med en 

grupp normalläsare. 
 
3. Personer med dyslexi har en nedsatt hörförståelse av spontant tal jämfört med en grupp 

normalläsare. 
 
4. Skillnaden mellan dyslektikers och normalläsares resultat vid hörförståelse av uppläst 

text är större än skillnaden vid hörförståelse av spontant tal. 
 
 
 

4. METOD 
 

I detta avsnitt presenteras och motiveras inledningsvis valet av testmodell. Sedan följer en 
genomgång av testmaterialets uppbyggnad samt studiens försökspersoner, material och 
genomförande.  
 

4.1 Val av testmodell och testmaterial 
 

Det finns två principiellt olika testmodeller att använda vid t.ex. dyslexiutredningar, 
kvantitativa och kvalitativa test. Vid en kvantitativ analys är syftet att bestämma på vilken 
nivå eleven befinner sig i läsning och skrivning i förhållande till andra jämnåriga individer. 
Då väljs uppgifter som ska kunna differentiera mellan goda och svaga läsare. Testet ger 
informationen att eleven med läs- och skrivsvårigheter gör fler fel än andra, men inte vad 
eleven har problem med. Den kvantitativa analysen ger därför inte mycket information om 
vilka åtgärder som bör vidtas för att hjälpa eleven.  
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En annan testmodell är den kvalitativa analysen. Där är uppgifterna valda för att utröna om en 
elev har förmåga att klara några för läs- och skrivfärdigheten viktiga moment. Genom att göra 
en kvalitativ analys av elevens läs- och skrivfunktion får man fram elevens starka och svaga 
sidor. Detta gör det möjligt att individanpassa åtgärdsprogram ( Johansson, 1992). De flesta 
logopeder, pedagoger och psykologer som arbetar med utredningar av läs- och 
skrivsvårigheter tar hänsyn till resultat från både kvantitativa och kvalitativa analyser för att få 
en så heltäckande bild som möjligt av elevens svårigheter. 
 
Till denna studie valdes den kvalitativa modellen för att möjliggöra jämförelser mellan 
deltagarnas svarsmönster och därmed kunna utreda om skillnad finns mellan dyslektikers och 
en grupp normalläsares typ av fel vid ett förståelsetest.  
 
Maj-Gun Johansson har utformat ett kvalitativt testbatteri, Läsförståelseprovet LS ( 
Psykologiförlaget AB),  som kan ge stor information om en elevs läs- och skrivförmåga. 
Testet är standardiserat på omkring 1300 elever i grundskole- och gymnasieklasser. På grund 
av testets kvalitativa utformning och dess standardisering var delar av det användbart i denna 
studie, nämligen Läsförståelse II.  
Testet är utprovat på elever i åk 8 och 9 i grundskolan samt åk 1 på gymnasiets teoretiskt 
inriktade linjer. 
 
Läsförståelsetest II består av nio texter med två uppgifter i direkt anslutning till varje text. 
Första uppgiften till varje text är att välja rubrik på texten bland fem alternativ. Felalternativen 
är alltför detaljinriktade respektive alltför omfattande rubriker.  
 
Andra uppgiften innehåller sex påståenden och elevens uppgift är att bestämma vilket/vilka av 
påståendena som stämmer med texten.  
 
De sex påståendena prövar, enligt Johansson (1992) följande:  
Inferenser: elevens förmåga att utnyttja sina kunskaper om omvärlden och sätta samman dessa 
med textinnehållet,” läsa mellan raderna”, att kunna dra egna slutsatser. 
Syntax: elevens förmåga att tolka textens syntaktiska signaler, som att kunna förstå 
pronomina, bestämda former och konjunktioner. 
Dessutom prövas om eleven är mer innehållsorienterad, vilket innebär en top-down styrd 
läsning eller mer ord-för-ord orienterad vilket innebär en bottom-up styrd läsning. 
Top-Down, rätt alternativ:  Prövar om eleven förstår en annan ordalydelse än textens, 
innebörden är densamma. 
Top-Down, fel alternativ:   Prövar om eleven hör till dem som gissar sig fram. Påståendet är 
rimligt i förhållande till ämnet men finns ej med i texten. 
Bottom-Up, rätt alternativ: Prövar om eleven klarar ett påstående hämtat ordagrant ur texten. 
Bottom-Up, fel alternativ: Prövar om eleven uppmärksammar att ett eller två ord ändrats från 
det direkta textinnehållet så att betydelsen blivit den motsatta eller näst intill. 
 
När testet utförs i sin helhet, ofta i helklass, finns en tidsram om 35 minuter för nio texter. 
Försökspersonerna får läsa en text i taget och sedan lösa de två uppgifterna till texten. 
Poängbedömningen görs enligt följande: 
Rätt svar på ”rubriken” ger 1 poäng, varje rätt svarat påstående ger 1 poäng, utelämnande av 
rätt alternativ ger inga poäng och felsvar ger –1 poäng. 
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4.2 Försökspersoner  
 
I undersökningen deltog tio dyslektiker och tio normalläsare, samtliga folkhögskoleelever. De 
senare utgjorde kontrollgruppen. Eleverna kontaktades via en lärare som i korta drag 
informerade dem om studiens uppbyggnad och att de fick vara anonyma. Eleverna gav 
muntligt sitt medgivande till deltagande i studien. Deltagandet var frivilligt och utan 
ersättning. 
 
 
4.2.1  Dyslektiker 
 
I gruppen av dyslektiker ingick sex kvinnor och fyra män i åldrarna 18-50 år med svenska 
som modersmål. Samtliga försökspersoner hade genomgått en utredning och fått diagnosen 
dyslexi. Utredningarna hade skett under nuvarande eller tidigare utbildningar. Klassen gick 
”Läs- och Skrivkurs 1-2 år” och kriteriet för att få deltaga i kursen var diagnostiserad dyslexi. 
Sju personer hade gymnasieutbildning, två personer endast grundskoleutbildning och en 
person 8 års folkhögskolestudier (se bilaga 1). 
 
 
4.2.2  Kontrollgrupp 
 
Kontrollgruppen bestod av åtta kvinnor och två män i åldrarna 19-48 år med svenska som 
modersmål. Ingen uppgav sig ha läs- eller skrivsvårigheter. Sex personer hade 
gymnasieutbildning, två personer endast grundskola, en person gymnasieutbildning + 40 
veckors undersköterskeutbildning och en person tvåårig eftergymnasial utbildning (se bilaga 
1). 
 
 
4.3 Material 
 
Till studien valdes delar ur ett redan befintligt material för de två första delproven, 
Läsförståelseprovet och Hörförståelseprovet med uppläst text. För det sista delprovet, 
Hörförståelseprovet med spontantal  användes också ett färdigt material som omarbetats och 
kompletterats för att anpassas till denna studie. De tre delproven presenteras i kommande 
avsnitt. 
 
4.3.1  Intervju 
 
Uppgifter om försökspersonernas ålder, kön, modersmål, utbildning, eventuella läs- och 
skrivsvårigheter samt huruvida de genomgått en dyslexiutredning diskuterades och 
registrerades före testningen. 
 
4.3.2  Testbatteri 
 
Testet bestod av följande delar: Läsförståelseprovet, del 1 och 2, Hörförståelseprovet med 
uppläst text, del 1 och 2 samt Hörförståelseprovet med spontantal, del 1 och 2.  
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4.3.2.1  Läsförståelseprovet 
Den första frågeställningen i studien gällde dyslektikers nedsatta läsförståelse. För att få en 
allmän uppfattning om försökspersonernas läsförståelse valdes två texter ur Maj-Gun 
Johanssons Läsförståelsetest II, nämligen text 7 och 10 (se bilaga 2). Utformningen av 
uppgifterna till texterna möjliggjorde en jämförelse mellan kontrollgruppens och 
dyslektikernas felmönster i läsförståelsetestet vilket i sin tur kunde jämföras med felmönstret 
vid hörförståelsen. Tidsåtgången för de två texterna var 15 minuter. 
 
 
4.3.2.2  Hörförståelseprovet med uppläst text 
För att kunna besvara frågeställning 2 gjordes ett hörförståelseprov med uppläst text. Försöket 
innehöll två texter hämtade ur Maj-Gun Johanssons Läsförståelsetest II (se bilaga 3). En text 
med tillhörande uppgifter/påståenden lästes in på kassettband (bandspelare: ROTEL Stereo 
Cassette Tape Deck RD-9658X) av två kvinnliga logopeder. Talarna var instruerade att läsa 
tydligt, undvika forcerad läsning och att ta korta konstpauser när det kändes befogat. Del 1 ( 
text 4) tog  2 minuter och 45 sekunder medan del 2 ( text 9) tog 3 minuter och 35 sekunder. 
 

 
4.3.2.3  Hörförståelseprov med spontant tal 
 Den tredje frågeställningen i studien gällde hörförståelse av spontant tal.  Två manliga talares 
inspelade episoder av spontant berättande användes (se bilaga 4). Inspelningarna var hämtade 
från Bannert och Cziglers (1999) projekt VAKOS - Variationer hos Konsonantkluster i 
Svenskan. Påståendena till de två episoderna formulerades på samma sätt som påståendena till 
Läsförståelse II och lästes in av en tredje man. Tidsåtgången för del 1 var  3 minuter och 23 
sekunder medan den  för del 2 var  3 minuter och 29 sekunder.  
               
 

4.4  Procedur  
 
Deltagarna testades i helklass i ett klassrum, dyslektikerna vid ett tillfälle och kontrollgruppen 
vid ett annat. Testningen tog sammanlagt 35 minuter inklusive inledande instruktioner och 
samtal. 
 
4.4.1  Pilotstudie 
 
Undersökningsmaterialet prövades på två normalläsande vuxna i åldrarna 24 år (man) och  
44 år  (kvinna). Syftet var att bedöma testmaterialets svårighetsgrad för att undvika en 
eventuell ”takeffekt” och att kontrollera tydlighet vid inspelningarna. Studien utfördes i ett 
behandlingsrum vid samma tillfälle för de två deltagarna som efteråt muntligt fick redogöra 
för eventuella svårigheter vid testningen. 
 
4.4.2  Läsförståelseprovet 
 
En testblankett delades ut till försökspersonerna och de gavs av testledaren en kort 
genomgång om förfarandet vid testningen. De fick veta att de skulle få läsa två texter  med 
tillhörande uppgifter samt hur uppgifterna skulle lösas.  Försökspersonerna fick därefter läsa 
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del 1 (text 7) och del 2 (text 10) och lösa tillhörande uppgifter. Efter 15 minuter hade samtliga 
försökspersoner slutfört testet. 
 
4.4.3  Hörförståelse av uppläst text 
 
En testblankett med uppgifterna delades ut men försökspersonerna ombads att låta blanketten 
ligga med texten ned mot bordet tills de av testledaren fått tillåtelse att vända den. 
Försökspersonerna instruerades om att de nu skulle få höra två inspelade texter upplästa.  
Efter varje text skulle de återigen få lösa två uppgifter som skulle läsas upp för dem samtidigt 
som de också kunde läsa frågorna ( men inte texten)  på testblanketten. Detta för att inte göra 
flervalsuppgifterna alltför minneskrävande.  
 
4.4.4  Hörförståelse av spontant tal 
 
Förfarandet var detsamma som för Hörförståelse av uppläst text. 
 
4.4.5  Resultatbearbetning  
 
Frågeformulären rättades enligt Maj-Gun Johanssons mall. Utelämnade svar gav enligt 
rättningsmallen inga minuspoäng men i denna studie registrerades de för att tas med i en 
felsvarsanalys. Orsaken till detta var formuleringen på uppgift två, ” Vilket/a  påstående/n  är 
rätt/a ?” där ett utelämnande innebar att försökspersonen inte ansåg att påståendet var rätt.  
 
Variansanalys (ANOVA) gjordes i StatView. Signifikansnivån (p) sattes till 0,05 för samtliga 
delmoment. Spridning för respektive grupp och test redovisas i diagram. 
 

5. RESULTAT     
 
I avsnittet redovisas resultaten för dyslektikerna och kontrollgruppen på de olika delproven: 
Läsförståelseprovet, Hörförståelseprovet med uppläst text och Hörförståelseprovet med 
spontantal.  
  

5.1 Läsförståelseprov 
 
Studiens första frågeställning löd: Har personer med dyslexi nedsatt läsförståelse jämfört med 
en grupp normalläsare?  En envägs (GRUPP, dvs. kontrollpersoner vs. dyslektiker) 
variansanalys (ANOVA) av andel rätt svar för Läsförståelseprovet visade inte på någon 
signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och gruppen av dyslektiker varken för Del 1 
(F(1;18)=2,796, p=,112) eller för Del 2 (F(1;18)=0,228, p=,639).  
 
Nedan visas feltyper och antalet felsvar eller utelämnanden som de båda grupperna gjort vid 
Läsförståelseprovet (tabell 1). Rubrikfel noterades vid åtta tillfällen hos dyslektikerna och vid 
tre tillfällen hos kontrollgruppen. Vid åtta tillfällen noterades felsvar hos dyslektikerna av 
påståenden som testade förmågan att tolka textens syntaktiska signaler. Motsvarande siffra 
var för kontrollgruppen fem. Felsvar eller utelämnande av inferenspåståenden noterades vid 
sex tillfällen hos dyslektikerna och vid två tillfällen hos kontrollgruppen. Utelämnande av 
påståenden som testade förståelse av ordagrant citerat textavsnitt ( bottom-up, rätt) noterades 
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inte hos dyslektikerna men vid tre tillfällen hos kontrollgruppen. Felsvar vid påståenden som 
testade uppmärksammande av motsatt betydelse (bottom-up, fel) noterades vid tre tillfällen 
hos dyslektikerna och vid ett tillfälle hos kontrollgruppen. Utelämnande av påståenden som 
testade förståelse av annan ordalydelse än textens (top-down, rätt) noterades vid fem tillfällen 
hos dyslektikerna och vid sex tillfällen hos kontrollgruppen. Felsvar vid påståenden som 
testade förmåga att avgöra om ett rimligt men ej nämnt påstående fanns med (top-down, fel) 
noterades inte hos dyslektikerna men vid två tillfällen hos kontrollgruppen. 
 
Tabell 1    Antal felsvar eller utelämnanden samt  typ av fel för kontrollgruppen (N=10) och 
                    dyslektikerna  (n=10) vid Läsförståelseprovet 
                                           

Antal felsvar/ utelämnanden 

KONTROLLGRUPP  

    Del 1             Del 2           Totalt 

Antal felsvar/utelämnanden 

DYSLEKTIKER 

    Del 1          Del 2           Totalt 

 

 

Feltyp 

      

Rubrik 1 2 3 4 4 8 

Syntax 3 2 5 4 4 8 

Inferens 0 2 2 5 1 6 

Bottom-up 

Rätt 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

Bottom-up 

Fel 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

3 

Top-down 

Rätt 

 

4 

 

2 

 

6 

 

4 

 

1 

 

5 

Top-down 

Fel 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

              S:a       13        9       22     20   10            30 
 
Figur 1 visar distributionen av andelar rätt svar inom kontrollgruppen och inom gruppen av 
dyslektiker för Läsförståelseprovet Del 1 (a) och Del 2 (b). Varje box i figuren består av fem 
horisontella linjer. Vissa linjer kan sammanfalla och då blir antalet horisontella linjer under 
fem. Linjen längst ner i skalan längs y-axeln (andel rätt svar) visar den 10:e percentilen, och 
sedan i tur och ordning den 25:e, den 50:e, den 75:e och den 90:e percentilen. Dessa värden 
innebär att motsvarande procent (10, 25, 50, 75 och 90 procent) av en fördelning ligger under 
dessa i fördelningen. 50:e percentilen utgör då medianvärdet. Alla de värden som faller 
nedanför den 10:e percentilen och ovanför den 90:e percentilen plottas separat i form av ett 
kryss. 
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       Figur 1      Distributionen av andel korrekta svar inom kontrollgruppen (N=10) och inom gruppen 
                    av dyslektiker (N=10) för Läsförståelseprovet Del 1 (a) och Del 2 (b). Felsvar ger minuspoäng. 
 
 
Medianvärdet i Del 1 var för kontrollgruppen 62,5% och för dyslektikerna 50% medan 
medianvärdet i Del 2 var  83,5% för kontrollgruppen och 50% för dyslektikerna. 
 
För det totala Läsförståelseprovet hade normalläsarna i medeltal 63% rätt svar och 
dyslektikerna 46%. I Läsförståelseprovets Del 1 hade kontrollgruppen 63% rätt och 
dyslektikerna 40% rätt och för Del 2 hade kontrollgruppen 63% rätt och dyslektikerna 53% 
rätt (se bilaga 5).  
 

5.2 Hörförståelseprov med uppläst text 
 
Studiens andra frågeställning löd: Har personer med dyslexi nedsatt hörförståelse av uppläst 
text jämfört med en grupp normalläsare? En envägs (GRUPP, dvs. kontrollpersoner vs. 
dyslektiker) variansanalys (ANOVA) av andel rätt svar för Hörförståelseprovet med uppläst 
text visade inte på någon signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och gruppen av 
dyslektiker varken för Del 1 (F(1;18)=4,167, p=,056) eller för Del 2 (F(1;18)=0,331, p=,57).  
 
Nedan visas feltyper och antalet felsvar eller utelämnanden som de båda grupperna gjort vid 
Hörförståelseprovet med uppläst text (tabell 2 ).  
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Tabell  2      Antal felsvar eller utelämnanden samt typ av fel för kontrollgruppen (n=10) och 
                    dyslektikerna (n=10) vid Hörförståelseprovet med uppläst text 
    

Antal felsvar / utelämnanden 

KONTROLLGRUPP  

   Del 1            Del 2           Totalt 

Antal felsvar / utelämnanden 

DYSLEKTIKER  

   Del 1            Del 2            Totalt 

 

 

Feltyp 

      

Rubrik 3 2 5 4 3 7 

Syntax 0 1 1 2 7 9 

Inferens 4 1 5 7 3 10 

Bottom-up 

           Rätt  

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0 

 

4 

Bottom-up  

             Fel  

 

0 

 

8 

 

8 

 

3 

 

1 

 

4 

Top-down 

           Rätt 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

Top-down   

             Fel  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

              S:a       10       12     22     22           14        36 

Rubrikfel noterades vid sju tillfällen hos dyslektikerna och vid fem tillfällen hos 
kontrollgruppen. Vid nio tillfällen noterades felsvar hos dyslektikerna av påståenden som 
testade förmågan att tolka textens syntaktiska signaler. Motsvarande siffra för kontrollgruppen 
var ett. Felsvar eller utelämnande av inferenspåståenden noterades vid tio tillfällen hos 
dyslektikerna och vid fem tillfällen hos kontrollgruppen. Utelämnande av bottom-up- 
påståenden noterades vid fyra tillfällen hos dyslektikerna och vid ett tillfälle hos 
kontrollgruppen. Felsvar på bottom-up-påståenden noterades vid fyra tillfällen hos 
dyslektikerna och vid åtta tillfällen hos kontrollgruppen. Utelämnande av top-down- 
påståenden noterades vid två tillfällen hos dyslektikerna och lika många tillfällen hos 
kontrollgruppen. Felsvar vid top-down-påståenden noterades varken hos dyslektikerna eller 
hos kontrollgruppen. 
Figur 2 visar distributionen av andelar rätt svar inom kontrollgruppen och inom gruppen av 

dyslektiker för Hörförståelseprovet med uppläst text Del 1 (a) och Del 2 (b). 
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Figur 2       Distributionen av andel korrekta svar inom kontrollgruppen och inom gruppen av  
                   dyslektiker för Hörförståelseprovet med uppläst text Del 1 (a) och Del 2 (b). Felsvar ger  
         minuspoäng. 
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Medianvärdet i Del 1 var för kontrollgruppen 70% och för dyslektikerna 50% medan 
medianvärdet i Del 2 var lika för båda grupperna, 80%. 
 
För det totala Hörförståelseprovet med uppläst text hade normalläsarna i medeltal 73% rätt 
svar och dyslektikerna 57%. I Hörförståelseprovets Del 1 hade kontrollgruppen 74% rätt och 
dyslektikerna 48% rätt och i Del 2 hade kontrollgruppen 72% rätt och dyslektikerna 66% rätt 
(se bilaga 5).  
 
 
5.3   Hörförståelseprov med spontantal 
 
Studiens tredje frågeställning löd: Har personer med dyslexi nedsatt hörförståelse av 
spontantal jämfört med en grupp normalläsare? En envägs (GRUPP, dvs. kontrollpersoner vs. 
dyslektiker) variansanalys (ANOVA) av andel rätt svar för Hörförståelseprovet med 
spontantal visade inte på någon signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och gruppen av 
dyslektiker för Del 1 (F(1;18)=1,793, p=,197). Däremot skiljer sig gruppernas resultat 
signifikant för Del 2 (F(1;18)=9,284, p=,007). Andelen rätt svar är högre hos kontrollgruppen 
än hos dyslektikerna. 
 
Nedan visas feltyper och antalet felsvar eller utelämnanden som de båda grupperna gjort vid 
Hörförståelseprovet med spontantal (tabell 3).  
 
Tabell  3      Antal felsvar eller utelämnanden samt typ av fel för kontrollgruppen (N=10) och 
                    dyslektikerna (N=10) vid Hörförståelseprovet med spontantal 
 

Antal felsvar/utelämnanden 

KONTROLLGRUPP 

    Del 1            Del 2          Totalt 

Antal felsvar/utelämnanden 

DYSLEKTIKER 

  Del 1             Del 2           Totalt 

 

 

Feltyp 

      

Rubrik 2 2 4 4 7 11 

Syntax 0 1 1 0 5 5 

Inferens 1 0 1 1 2 3 

Bottom-up 

           Rätt  

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

3 

 

3 

Bottom-up  

             Fel  

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Top-down 

           Rätt 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

1 

 

5 

Top-down   

             Fel  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

           S:a  4        6               10     9   18         27 

 
Rubrikfel noterades vid elva tillfällen hos dyslektikerna och vid fyra tillfällen hos 
kontrollgruppen. Vid fem tillfällen noterades felsvar hos dyslektikerna av påståenden som 
testade förmågan att tolka textens syntaktiska signaler. Motsvarande siffra för kontrollgruppen 
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var ett. Felsvar eller utelämnande av inferenspåståenden noterades vid tre tillfällen hos 
dyslektikerna och vid ett tillfälle hos kontrollgruppen. Utelämnande av bottom-up- påståenden 
noterades vid tre tillfällen hos både dyslektikerna och kontrollgruppen. Felsvar på bottom-up- 
påståenden noterades inte hos dyslektikerna men vid ett tillfälle hos kontrollgruppen. 
Utelämnande av top-down- påståenden noterades vid fem tillfällen hos dyslektikerna men inte 
alls hos kontrollgruppen. Felsvar vid top-down- påståenden noterades varken hos 
dyslektikerna eller hos kontrollgruppen. 
 
Figur 3 visar distributionen av andelar rätt svar inom kontrollgruppen och inom gruppen av 
dyslektiker för Hörförståelseprovet med spontantal Del 1 (a) och Del 2 (b). 
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Figur 3      Distributionen av andel korrekta svar inom kontrollgruppen (N=10) och inom gruppen av                          
                  dyslektiker (N=10) för Hörförståelseprovet med spontantal Del 1 (a) och Del 2 (b). Felsvar ger 
        minuspoäng. 
 
 
Medianvärdet i Del 1 var för kontrollgruppen 100% och för dyslektikerna 67% medan 
medianvärdet i Del 2 var  87,5% för kontrollgruppen och 59% för dyslektikerna. 
 
För det totala Hörförståelseprovet med spontantal hade normalläsarna i medeltal 79% rätt svar 
och dyslektikerna 46%. I Hörförståelseprovets Del 1 hade kontrollgruppen 80% rätt och 
dyslektikerna 57% rätt och i Del 2 hade kontrollgruppen 78% rätt och dyslektikerna 38% rätt 
(se bilaga 5). 
 
 
5.4 Hörförståelse av uppläst text respektive spontantal 
 

Den fjärde och sista frågeställningen löd: Uppvisar personer med dyslexi en skillnad mellan 
hörförståelse av uppläst text jämfört med hörförståelse av spontantal? Antagandet att 
skillnaden mellan dyslektikers och normalläsares resultat vid hörförståelse av uppläst text 
skulle vara större än skillnaden vid hörförståelse av spontant tal visade sig inte stämma. Enligt 
beräkningarna fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppernas resultat vid uppläst text och 
den signifikanta skillnad som fanns vid spontantalet visade att spontantalet varit svårare för 
dyslektikerna än för normalläsarna.  
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6. DISKUSSION 
                                                                                      
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten för dyslektikerna och kontrollgruppen på de olika 
delproven, gruppernas sammansättning samt material och metod. Feltyper samt antal felsvar 
och utelämnanden hos dyslektikerna kommer att ställas mot kontrollgruppens resultat. 
Slutligen följer en kort diskussion om studiens pedagogiska konsekvenser. 
 

6.1 Läsförståelse  
 
Den första frågeställningen tog upp dyslektikers läsförståelse. Resultat som framkommit i 
tidigare studier (t.ex. Høien & Lundberg, 1999, Catts & Kamhi, 1998) har visat att dyslektiker 
har nedsatt läsförståelse till följd av bristande avkodningsförmåga. Dessa resultat kunde 
överraskande nog inte bekräftas i denna studie då beräkningar visat att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan gruppernas resultat. En tänkbar orsak till detta kan vara den 
spridning som fanns inom grupperna  ( se figur 1). I Del 2 (figur 1 b) kan ses hur resultaten 
inom kontrollgruppen varierar mellan – 67%  och  100% och för dyslektiker mellan 0% och 
100%. Eftersom antalet försökspersoner i kontrollgruppen var så få påverkade en ”outlier” på 
– 67%  hela kontrollgruppens resultat i negativ riktning. 
 
Även om  kontrollpersonen med ett resultat på – 67% på Del 2 togs bort uppvisade 
kontrollgruppen ändå ett relativt lågt resultat och det skulle kunna vara en annan orsak till att 
ingen signifikant skillnad kunde visas mellan grupperna. Enligt Chall (1983) ska vuxna 
normalläsare uppvisa en lika bra eller bättre läsförståelse än hörförståelse. Detta har inte visat 
sig stämma i denna undersökning då kontrollgruppens prestation på läsförståelsetestet var den 
lägsta av de tre delmomenten. Orsaken till detta resultat kan ha med utbildningsnivå att göra. 
De som vanligtvis går på folkhögskola är personer som vill läsa upp eller komplettera sina 
betyg eftersom deras insats vid eventuella tidigare utbildningar inte räckte för fortsatta studier. 
”Vuxna normalläsare” representerar ett genomsnitt på en vuxen befolkning (18 år och uppåt). 
Det skulle kunna vara så att människor idag har en genomsnittligt högre utbildningsnivå än 
folkhögskoleelever och att de människor som inte vidareutbildat sig inte kan sägas utgöra en 
representativ grupp av ” vuxna normalläsare ” i en befolkning. Genom högre utbildning får 
man ett generellt utökat ordförråd och mer bakgrundskunskap som kan underlätta förståelsen i 
andra sammanhang. Man lär sig inhämta information inom ämnen man ännu inte behärskar 
och att bearbeta kunskap samtidigt som ny information tas emot. Dessutom blir man duktigare 
på att läsa ju mer man läser. 
 
Ännu en tänkbar orsak till att skillnaden mellan grupperna var så liten vid Läsförståelseprovet 
kan vara att ingen hänsyn togs till lästiden. Maximala tiden var 15 minuter och samtliga 
deltagare var färdiga efter den tiden. Ett mer rättvisande resultat hade erhållits om alla 
deltagare instruerats att räcka upp en hand när de ansåg sig färdiga och att de tidpunkterna 
registrerats. Ett mått på när försökspersonerna i medeltal var färdiga med texterna borde 
jämföras med detsamma för kontrollpersonerna eftersom studier visat att det inte bara är 
antalet rätt som skiljer dyslektiker och normalläsare åt vid läsförståelsetest utan att även 
tidsåtgången har betydelse. Får dyslektiker extra tid på sig vid testtillfället blir resultatet 
bättre ( Runyan, 1991). Om hänsyn hade tagits till detta vid testtillfället skulle nog skillnaden 
mellan grupperna vara större.  
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Texterna och tillhörande uppgifter var skrivna på samma papper och deltagarna hade texterna 
framför sig under tiden de löste uppgifterna. Detta gjorde det möjligt för dem att gå tillbaka 
och läsa om partier av texterna, något som inte var möjligt under efterföljande moment med 
hörförståelse. Detta kan ha lett till en missvisning av resultaten. 
 
Antalet försökspersoner i denna studie är för litet för att en generalisering av resultaten i något 
av delmomenten ska kunna ske. Dessutom finns den problematik som togs upp ovan gällande 
kontrollpersonernas lämplighet även vid valet av dyslektiker. Vilka dyslektiker går en läs- och 
skrivkurs på folkhögskola i två år och är de ett representativt urval av dyslektiker? 
 
 
6.1.1 Kvalitativa skillnader vid prövning av Läsförståelse  
 
Maj-Gun Johansson (1992) fann vid standardisering av sitt material att de påståenden som 
orsakade störst problem för deltagarna var de som testade annan ordalydelse än textens (top- 
down, rätt) och de som testade inferenser. Rubrikfrågorna klarade eleverna generellt sett bra. 
Denna studie visar på ett annat mönster och med tanke på den stora skillnad som fanns mellan 
gruppernas felsvarsmönster hade det varit intressant att göra närmare beräkningar på de olika 
feltyperna för att se om skillnaderna var statistiskt signifikanta. Detta var dock inte studiens 
syfte och en alltför tidskrävande uppgift att komplettera med. Trots att inga statistiska 
beräkningar är gjorda på resultaten kan man genom hela testet se tendenser till kvalitativa 
skillnader mellan gruppernas felsvarsmönster. 
 
En granskning av resultaten från felsvarsanalysen av Läsförståelseprovet visar att grupperna 
skiljer sig åt med avseende både på antalet felsvar/utelämnanden och typ av fel (se tabell 1). I 
detta delprov var det rubrikuppgifterna, syntaxpåståendena och inferenspåståendena som 
orsakade störst problem för dyslektikerna och skillnaderna mellan dyslektiker och 
kontrollgrupp på dessa moment var stora. Förmågan att kunna dra slutsatser och göra egna 
tolkningar utifrån innehållet (inferenser) verkade vara svårt för dyslektikerna. Många av de 
förståelseuppgifter elever möts av i skolundervisningen är (enligt tillfrågad lärare) detaljfrågor 
på innehållet av det lästa/hörda och alltför sällan krävs det att eleven drar slutsatser och 
förklarar med egna ord vad innehållet handlade om. Eftersom försökspersonerna visste att 
deras förståelse skulle undersökas kan detta ha lett till att de var alltför inriktade på 
detaljfrågorna och missade delar av det stora sammanhanget.  
 
Alla skillnader mellan grupperna visade dock inte att kontrollgruppen presterat ett bättre 
resultat än dyslektikerna. Utelämnande av bottom-up–påstående förekom oftare hos 
kontrollgruppen och på övriga moment var gruppernas resultat relativt lika.  
 
 
6.2 Hörförståelse av uppläst text 
Den andra frågeställningen i studien handlade om hörförståelse av uppläst text hos 
dyslektiker. Hypotesen grundades på flera forskares antaganden att dyslektiker har nedsatt 
hörförståelse av uppläst text p.g.a. ovana vid skriven textstruktur (t.ex. Elbro, 1996, Snyder & 
Downey, 1991). Ingen signifikant skillnad kunde dock visas mellan gruppernas resultat även 
om dyslektikerna totalt sett bara hade 57% rätt på detta delprov. På Del 1 fanns dock en 
tendens till signifikans och troligtvis hade skillnaden på Del 1 varit signifikant om antalet 
försökspersoner varit fler. Även vid detta delprov kan kontrollgruppens relativt låga resultat 
vara en orsak till att ingen skillnad kunde hittas mellan grupperna (se tabell 2). 
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Spännande jämförelser kan göras mellan denna undersökning och studien av Nielsen och 
Petersen (1992, ref. i Elbro, 1996) med lässvaga och normalläsande vuxna som gick under 
beteckningen ”garden variety poor readers”. Försökspersonerna gick, precis som deltagarna i 
min studie, i vuxenskola för att komplettera sin betyg. Resultatet från av Nielsen och 
Petersens studie var ju att de svaga läsarna presterat lika mycket under normalläsarnas resultat 
på både läs- och hörförståelseuppgifterna. Även om det inte gick att finna några signifikanta 
skillnader mellan grupperna i min undersökning kan mönstret som Nielsen och Petersen fann 
observeras om man fokuserar på procent korrekta svar hos de båda grupperna. Dyslektikerna 
presterade 17% sämre än kontrollgruppen på hela läsförståelseprovet och 16% sämre på hela 
hörförståelseprovet med uppläst text (se bilaga 5). 
 
För att minska minnesbelastningen vid uppgifterna till hörförståelse av uppläst text och 
spontant tal fick försökspersonerna både höra och läsa rubrikerna/påståendena. Vi vet att 
läsförståelsen ökar om dyslektiker får höra texten samtidigt som de får läsa den, men vad vet 
vi om det omvända? Kan hörförståelsen försämras om skrift introduceras? Fortsatt forskning 
bör sträva efter att göra hela hörförståelsemomentet auditivt för att undvika eventuell 
påverkan av lässvårigheterna. 
 
Något som aldrig kontrollerades var deltagarnas hörsel. Naturligtvis påverkar en nedsatt 
hörsel resultatet vid ett hörförståelseprov.  
 
Ett alternativ till att testa grupperna i helklass hade varit att testa deltagarna individuellt. Då 
kunde man komma ifrån eventuell koncentrationsproblematik. Sannolikt påverkas barn mer 
än vuxna av att testas i helklass men även för vuxna skulle individuell testning kunna ge 
bättre koncentration och därmed ett bättre resultat. 
 
 
6.2.1 Kvalitativa skillnader vid prövning av hörförståelse av uppläst text 
 
Vid Hörförståelseprovet med uppläst text var rubriksättning d.v.s. ”översiktslyssnande” svår 
för båda grupperna (se tabell 2). En orsak till detta kan vara alltför likartade alternativ eller 
svårigheter att förstå uppgiften. Uppgifter där man som läsare eller lyssnare ombeds sätta 
rubrik på texter man läst eller hört är inte så vanliga.  De rubriker vi dagligen möts av har en 
tendens att förvränga budskapet åt olika håll och får gärna vara ”fyndiga”. Vid testningen 
skulle istället det mest rättvisande alternativet anges.  Ett alternativt sätt att fråga kunde vara : 
” Vad handlade texten om?” Det är en mer vanligt förekommande fråga att besvara och testar 
dessutom förmåga till översiktligt lyssnande lika bra som ”Sätta rubrik”.  
 
Även vid detta delprov visade dyslektikerna ett svagt resultat i jämförelse med 
kontrollgruppen avseende syntax- och inferenspåståenden. Kontrollpersonerna uppvisade 
förutom stora svårigheter med rubriksättning även problem med påståenden som testade 
förståelse av ordagrant citerade textavsnitt (bottom-up, rätt). Åtta av tio kontrollpersoner 
utelämnade ett bottom-up–påstående som bara fyra av tio dyslektiker missade. Förklaringen 
till detta är okänd. 
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6.3 Hörförståelse av spontantal  
 
Studiens tredje frågeställning tog upp dyslektikers prestation på hörförståelseuppgifter med 
spontant tal i jämförelse med en grupp normalläsares. Antagandet var att det spontana talet 
skulle resultera i lägre grad av förståelse hos dyslektikerna än hos normalläsarna. 
Beräkningarna visade att det endast fanns en signifikant skillnad mellan gruppernas resultat 
på Del 2 och därför bekräftades antagandet enbart på Del 2. Det var den av 
spontantalsepisoderna som innehöll flest långa och lågfrekventa ord och därmed den 
spontantalsepisod som var mest lik uppläst text.  
 
Att hitta jämförbara texter har länge varit ett dilemma för forskare som studerat skillnader 
mellan läs- och hörförståelse och naturligtvis finns dilemmat även i denna studie. Det är en 
mycket tidskrävande och mödosam uppgift att bedöma texter vad gäller lexikal och syntaktisk 
komplexitet. Problemet blir inte mindre vid bedömning av spontant tal. Försök gjordes att 
bedöma talets komplexitet men p.g.a. spontantalets utfyllnadsord, tvekord och upprepningar 
var det t.o.m. svårt att få fram ett LIX-värde4. I spontantal är det problematiskt att avgöra när 
ett mening börjar och när den slutar. Endast jämförelser mellan gruppernas resultat på de 
enskilda delmomenten är möjliga och bara tidsåtgången för de olika texterna är någorlunda 
matchad. 
 
Det är svårt att säga hur pass komplicerat det inspelade spontana talet var, men 
försökspersonerna som medverkade i pilotstudien hade endast var sitt rubrikfel på detta 
moment och klarade övriga uppgifter felfritt. Eftersom de båda deltagarna i pilotstudien hade 
högre utbildningsnivå än dyslektikerna och kontrollgruppen kan det misstänkas att graden av 
utbildning hade en avgörande betydelse. 
 
Hade texternas innehåll någon betydelse för förståelsen? Alla har vi väl upplevt att innehållet 
i det vi läser/ lyssnar till bestämmer hur intresserade vi blir och intresset bestämmer i sin tur 
hur mycket vi kommer ihåg av det lästa/ hörda. De texter som användes i denna studie 
handlade om vitt skilda saker, t.ex. Nobelpriset, Flygplatssäkerhet, En händelse i lumpen och 
en Analys av en film om relationer. Självklart kan man fråga sig hur mycket intresse en 
berättelse om en händelse i lumpen väcker hos kvinnor. Värnplikten är ett okänt område för 
de flesta kvinnor i Sverige och bakgrundskunskapen är betydligt lägre än hos männen som 
bl.a. har ett större ordförråd av uttryck ofta använda i värnpliktssammanhang. Männen har 
dessutom ofta egna erfarenheter och upplevelser av händelser i lumpen och därmed blir det 
lättare för dem att knyta samman den nya informationen med gammal kunskap. Samma 
resonemang kan föras gällande en analys av en film om relationer, men där har kvinnorna en 
fördel. Med risk att låta fördomsfull anser jag att analyser av relationer och romantiska 
komplikationer är ett typiskt kvinnligt samtalsämne. Om några skillnader mellan könen fanns 
har inte studerats, men det vore en intressant uppgift.  
 
Bakgrundskunskap om ämnet i fråga kan lätt antas vara en hjälp vid uppgifter som testar 
förståelse men så behöver det inte alltid vara. Mannen som deltog i pilotstudien berättade 
efteråt att han själv gjort sin värnplikt som flygplatsbrandman och han hade därmed 
bakgrundskunskap om säkerheten på flygplatsen. Han upplevde att texten han fick höra inte 
överensstämde med den kunskap han själv hade i ämnet. Hans bakgrundskunskap blev då ett 
hinder för honom och han missade delar av textens innehåll. 

                                                           
4 LIX-värdet står för textens Läsbarhetsindex. Används ibland för att bedöma komplexitet hos en text. Tar 
hänsyn till antalet långa ord i meningarna (6 eller fler bokstäver)  och antalet meningar i texten. 
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6.3.1 Kvalitativa skillnader vid prövning av hörförståelse av spontantal 
 
Vid Hörförståelseprovet med spontantal orsakade rubriksättningen återigen stora problem för 
dyslektikerna men även syntax- och top-down påståenden var svåra (se tabell 5:3). Crain & 
Schankweiler (1990) spekulerade gällande dyslektiker och syntaktisk kunskap. Enligt dem 
verkade dyslektikers hörförståelseproblem vara begränsade till syntaktiskt komplexa 
meningar, d.v.s. sådana meningar som utvecklas sent i den normala språkutvecklingen. Är det 
detta vi ser i min studie? Eller ställer vissa av syntaxpåståendena stora krav på arbetsminnet? 
Till skillnad från gruppen av dyslektiker presterade kontrollgruppen ett relativt gott resultat på 
detta delprov. 
 
 
6.4 Hörförståelse av uppläst text respektive spontant tal 
 
Studiens fjärde frågeställning tog upp jämförelser mellan gruppernas prestationer på 
hörförståelseprovet med uppläst text och hörförståelseprovet med spontant tal. Hypotesen var 
att skillnaden mellan dyslektikers och normalläsares resultat vid hörförståelse av uppläst text 
skulle vara större än skillnaden vid hörförståelse av spontant tal. Enligt beräkningarna måste 
hypotesen förkastas då skillnaden snarare var mindre vid hörförståelse av uppläst text. Denna 
studie har därför inte kunnat visa att personer med dyslexi fick ett bättre resultat om spontant 
tal används istället för uppläst text. Däremot förbättrades kontrollgruppens resultat vid 
hörförståelse av spontant tal. En spännande fråga som kommer ur resultatet vid detta delprov 
är: Vad i de använda spontantalsepisoderna och tillhörande påståenden gjorde dem svårare för 
dyslektikerna men lättare för normalläsarna än den upplästa texten? 
 

 

6.5 Pedagogiska konsekvenser  
 
Om dyslektikers hörförståelse är nedsatt, är då bok och band och läromedelskassetter någon 
hjälp vid kunskapsinhämtande eller läsinlärning? Erfarenheter har faktiskt visat att bok och 
band inte bara övar upp läsfärdigheten utan också förmågan att lyssna och koncentrera sig 
(Høien & Lundberg, 1999). Det är alltid värdefullt att både auditiva, visuella och motoriska 
funktioner kan övas upp samtidigt. Eleven kan höra (auditivt), se (visuellt) och uttala 
(motoriskt) orden i texten. Detta stärker sambandet mellan de enskilda modaliteterna och 
gynnar utvecklingen av dem. Även läsförståelsen kan stärkas genom användandet av en annan 
kanal. Sticht & James (1984) rapporterade att ett stort antal studier genomförts i syfte att mäta 
vilka effekter träning i hörförståelse får på läsförståelsen. Av tolv genomförda studier visade 
tio att träning i hörförståelse gav positiv inverkan på läsförståelsen medan två studier inte 
hittade några samband. Användning av ett bildstöd när eleven lyssnar till en uppläst bok är ett 
annat exempel på interaktion mellan modaliteter. Visuella stimuli i form av bilder hjälper i 
detta fall eleven att förstå innehållet i det hörda. 
 
Det finns idag en mängd material för att hjälpa elever med dyslexi men det saknas ofta en 
pedagogisk metodik för dessa material. Orsaken kan till stor del bero på brist på insikt om att 
dyslektiker utgör en heterogen grupp med olika typ och grad av svårigheter. Med tanke på 
dagens stora skolklasser och de höga krav som ställs på lärare är det inte svårt att förstå att det 
känns lättare att se de elever som inte klarar skolundervisningen som en homogen grupp där 
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en typ av åtgärd hjälper alla. Men ett för en elev välfungerande material som utförs enligt 
manualen är inte nödvändigtvis  lösningen för alla dyslektiker. Det räcker inte att skolan 
köper in ett material till sina lässvaga elever, en pedagogisk och individanpassad metod är lika 
viktigt eller viktigare. Läromedelskassetter är en bra lösning om innehållet anpassas efter 
individens kapacitet och dessa individanpassade åtgärder kräver en noggrann utredning. Det 
ställer förstås högre krav på lärare och övrig personal som finns i elevens närhet. 
 
Det är dock inte att rekommendera att göra undervisningen för lätt för eleven. Spear-Swerling 
och Sternberg (1996, ref. i Catts & Kamhi, 1998) skriver om de negativa effekter som kan 
komma ur alltför väl tilltagna åtgärder. Åtgärder som specialhjälp i skolan med placering i 
läsgrupp, extra lästräning och anpassat material kan i slutänden visa  sig vara negativt för 
elevens utveckling. Orsaken till detta är att lärare och föräldrar ofta har låga förväntningar på 
elevens prestationer och att läraren kanske inte ger eleven en tillräcklig utmaning. Det kan 
resultera i att eleven blir mindre motiverad att lära sig läsa och att åtgärden blir verkningslös. 
Även detta visar på vikten av att utreda elevens svårigheter och starka sidor noggrant innan 
åtgärder sätts in. 
 
Trots att min studie inte kunde visa att berättande spontantal var lättare för dyslektiker att 
förstå tror jag ändå att hypotes 4 kan stämma när spontantalet är bättre anpassat. Inspelningar 
av läromedel skulle kunna ge ett bättre resultat om de gjordes mer lika spontant tal. Med detta 
menar jag bl.a. en förenkling i språklig belastning och ett sätt är att minska 
strukturskillnaderna mellan tal och skrift. Ett tänkbart alternativ kunde vara att den person 
som ska tala in texten först läser igenom den tyst och sedan återberättar den med egna ord 
under inspelning. Återberättandet ger mer hjälpande prosodisk information än en vanlig 
uppläsning och dessutom minskar antalet långa och lågfrekventa ord. Meningarna blir kortare,  
pauserna mellan orden fler och minnesbelastningen borde också minska. Detta skulle 
teoretiskt sett kunna göra kunskapsinhämtningen lättare för dyslektiker än direkt inlästa 
läromedel.  
 
Maj-Gun Johanssons material var standardiserat med stora pilotstudier, uppgiftsanalyser och 
lösningsfrekvenser. Spontantalsepisoderna var endast testade på två personer och resultatet 
kunde ha förutspåtts. Som bidrag till framtida forskning kan denna studie visa på behovet av 
att standardisera ett material för spontantalsförståelse. Detta för att få kunskap om individens 
hörförståelse och för att hjälpmedel som läromedelskassetter lättare ska kunna anpassas till 
dyslektikers förmåga. Hela hörförståelsemomentet bör göras auditivt och försökspersonerna 
bör testas individuellt för att uppnå sanningsenliga resultat. Ett annat intressant område som 
bör utredas vidare är orsaken till den kvalitativa skillnad som framkom mellan gruppernas 
resultat.     
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7. SLUTSATSER 
 
I studien undersöktes vuxna dyslektiker och normalläsare ur folkhögskoleklasser med 
avseende på läsförståelse, hörförståelse av uppläst text och hörförståelse av spontantal. 
Studien kunde inte visa att skillnad fanns mellan dyslektikers och normalläsares resultat vid 
läsförståelseprovet. Inte heller vid hörförståelse av uppläst text hittades någon signifikant 
skillnad mellan gruppernas resultat. På den första delen fanns dock en tendens till signifikans 
och eventuellt hade skillnaden kunnat vara signifikant om försökspersonerna varit fler. Vid 
delprovet hörförståelse av spontantal visades att kontrollgruppen presterat ett signifikant 
högre resultat än dyslektikerna på Del 2 men ej på Del 1. Studiens sista frågeställning tog upp 
en eventuell skillnad mellan hörförståelse av uppläst text och hörförståelse av spontantal för 
personer med dyslexi. Hypotesen att skillnaden mellan gruppernas resultat på hörförståelse av 
spontantal skulle vara mindre än skillnaden vid  hörförståelse av uppläst text måste förkastas i 
denna studie. Något som däremot framkom var tendenser till kvalitativa skillnader mellan 
dyslektiker och normalläsare gällande feldistribution vid de olika delproven. Rubriksättning, 
syntax- och inferenspåståenden orsakade störst problem för gruppen av dyslektiker medan 
påståenden som testade förståelse av ordagrant citerat textavsnitt och uppmärksammande av 
motsatt betydelse (bottom-up rätt och fel) var svårast för kontrollgruppen. 
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BILAGOR 
Bilaga  1 

 

Kön, ålder och utbildningsnivå försökspersonerna.            
 

                        Kön, ålder och utbildningsgrad hos dyslektikerna  

 
Nr. Kön Ålder (år) Utbildningsnivå 

1. Kvinna 31 Grundskola 

2. Kvinna 50 Folkhögskola, 8 år 

3. Man 25 Gymnasieutbildning 

4. Kvinna 25 Gymnasieutbildning 

5. Man 33 Gymnasieutbildning 

6. Kvinna 19 Gymnasieutbildning 

7. Kvinna 18 Gymnasieutbildning 

8. Man 19 Gymnasieutbildning 

9. Kvinna 22 Gymnasieutbildning 

10. Man 23 Grundskola 

    
 
 
                              Kön, ålder och utbildningsnivå kontrollgruppen 
 

Nr. Kön Ålder (år) Utbildningsnivå 

1. Kvinna 24 år Gymnasieutbildning 

2. Kvinna 25 år Gymnasieutbildning 

3. Man 19 år Gymnasieutbildning 

4. Kvinna 33 år Grundskola 

5. Kvinna 37 år Gymnasieutbildning+40v. 

6. Kvinna 45 år Gymnasieutbildning 

7. Kvinna 34 år Eftergymn.utb.-2 år 

8. Kvinna 42 år Grundskola 

9. Kvinna 35 år Gymnasieutbildning 

10. Man 48 år Gymnasieutbildning 
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Bilaga 2  
 
Texter och uppgifter till läsförståelseprov, del 1 och 2 
 
Text 7  
 

I stratosfären, 12-15 km upp i luften, omges jorden av ett ozonhölje. Detta har en avgörande 
betydelse för allt levande på jorden, eftersom det filtrerar bort solens skadliga, kortvågiga 
ultravioletta strålning. Ozonet bildas när den ultravioletta strålningen, den så kallade UV-
strålningen, kommer i kontakt med syre. Under de senaste decennierna har forskare kommit fram 
till att jämvikten i detta livsviktiga förlopp störts, så att nybildningen av ozon inte är lika snabb 
som förstörelsen. Detta har lett till att ozonskiktet tunnats ut, speciellt runt polerna, där man till 
och med  talar om ozonhål. Konsekvenserna av denna uttunning är allvarliga för både djur och 
människor, därför att UV -strålningen kommer att bryta ner livsnödvändiga äggviteämnen. Man 
kan också räkna med en ökning av elakartad cancer hos den vita människorasen, eftersom den 
saknar skyddande pigment. Klimatet på jorden kommer att ändras, och det kanske. inte vore så 
dumt med lite värme här i Norden. Men vad händer med havsnivån om polarisarna smälter? Vad är 
det då som rubbat jämvikten? På 1970-talet började man misstänka att gasen freon var en 
ozonätare, vilket medförde att man i flera länder förbjöd freon som drivgas i sprayflaskor. Freon 
används även vid tillverkning av kylskåp och värmepumpar och som tvättvätska i 
elektronikindustrin. Allt eftersom fler och fler forskare blivit övertygade om freonutsläppens 
farlighet, har man genom internationella överenskommelser försökt skära ner dem, men från 
många forskare kommer rapporter om att det inte är tillräckligt. 

 
Uppgifter till text 7 
 

Vilken rubrik passar bäst till texten?:  
                

  Den ultravioletta strålningen  
  Aktuella forskningsrapporter  
  Den rubbade jämvikten på jorden 
  Vad händer med det livsviktiga ozonskiktet? 
  Det varma klimatet i framtiden 

 
Vilket/a  påstående/n  är rätt/a ? 
 

   Det är ett växande antal forskare som hävdar att freon är en skadlig gas för både djur och     
      människor. 

   Solens långvågiga UV-strålning är däremot ofarlig. 
    På 1970-talet började man misstänka att gasen freon var en ozonätare. 
   Ozonet förstörs när den ultravioletta strålningen, den så kallade UV-strålningen, kommer i  

      kontakt  med syre. 
   Stratosfären filtrerar bort solens skadliga UV-strålning.  
   Att bo närmare polerna och tillhöra den vita befolkningen antas innebära en ökad risk för  

     hudcancer.  
 
 
 
 
 
 
 

 35



 
 
Text 10 
 
 

Män har inte alltid burit byxor, men för flera tusen år sedan vet man att sjömän gjorde det. Vi vet 
också att vikingarna under sina korta skjortor bar byxor .  
På tavlor från 1 500-talet kan vi beskåda kungar med enormt vida påsbyxor , som slutade på låret, 
för att bäraren skulle kunna visa sina muskulösa ben. Det hände att de höga herrarna stoppade upp 
sina strumpor, för att imponera på damerna. Dessa påsbyxor med invävda guldtrådar kunde i värde 
motsvara åtskilliga bondgårdar.  
Under 1600-talet blev byxorna längre, men minst lika utsmyckade. Det var vanligt att byxbenet 
avslutades med en rosett eller spets nedanför knäet. Byxlängden behölls under 1700-talet, men 
modet föreskrev då att byxorna skulle sluta tätt kring låren. Det påstås att de ibland satt så snävt att 
de festklädda herrarna inte vågade sätta sig. 
Långbyxorna kom i samband med franska revolutionen. Revolutionärena ville visa sin 
grupptillhörighet genom att klä sig i långbyxor och röda mössor . 
Under 1800-talet spred sig detta byxmode till de högre samhällsklasserna. Man var mån om att 
byxorna skulle dra uppmärksamheten till benen, varför de kunde vara iögonfallande randigt eller 
rutigt mönstrade. Även helvita byxor förekom. 
Bortsett från haremsdamerna är byxornas historia hos kvinnorna kort, och det är kanske inte så 
underligt att kvinnorna under dåtidens långa kjolar i flera lager gärna var utan, eftersom stickigt 
ylle eller dyrbart siden var det material man använde, innan bomullen blev vanlig for envar . 
På 1930-talet började kvinnorna använda såväl långa som korta byxor till sport. På 40-talet 
erkändes byxor som kvinnoplagg även i andra vardagliga sammanhang, och idag hänger det i 
många kvinnors garderob minst lika  många byxor som kjolar och klänningar .  
Under vårt århundrade har en speciell sorts byxa spritt sig över hela  världen och den bärs av alla 
samhällsklasser och av både män, kvinnor och barn. Denna byxa var ursprungligen en slitstark 
arbetsbyxa och började tillverkas i mitten av 1800-talet och fick sitt namn efter förste tillverkarens 
hustru. Vad tror du att det är for en byxa som avses? Ratt gissat, Jeansen, uppkallad efter Jean Levi 
från USA. 
 

 
Uppgifter till text 10 

 

Vilken rubrik passar bäst till texten?:  
                

   Långbyxornas historia 
   Byxorna genom tiderna  
   Klädmodet förr 
   De första jeansen 
  Det praktiska byxmodet 

 
Vilket/a  påstående/n  är rätt/a ? 
 

            De högre samhällsklasserna på 1800-talet bar långbyxor för att visa sin   
       sympati för de franska revolutionsidéerna.  

     Jeansen blev vanliga i Sverige på 1930-talet. 
     1500-talets kungar bar påsbyxor för att visa upp sina dyrbara strumpor. 
     Under 1600-talet blev byxorna kortare. 
     På 1700-talet bar männen tätt åtsittande knäbyxor. 
     På 1930-talet började kvinnorna använda såväl långa som korta byxor till sport. 
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Bilaga 3 
 
Texter och uppgifter till hörförståelseprov med uppläst text, del 1 och 2 
 
Text  4 
 

Vilken utmärkelse anses vara den mest eftertraktade? Det är en utmärkelse som internationellt sett 
bär Sveriges mest kända efternamn. Rätt gissat, Nobelpriset. Anledningen till att Sverige alltsedan 
1901 varje år kan dela ut detta pris den 10 december är att uppfinnaren och sprängämneskemisten 
Alfred Nobel i sitt testamente donerade sin stora förmögenhet till en fond ur vilken det årligen 
skulle delas ut ett pris till dem som "gjort mänskligheten den största nyttan" i fysik, kemi, medicin 
och skönlitteratur. Nobelpriset utgörs av en penningsumma på för närvarande några miljoner 
kronor och en medalj, men för en vetenskapsman eller författare kanske äran att bli tilldelad denna 
högt värderade utmärkelse betyder mest.  
Nobel var en stor uppfinnare också vad det gäller antalet uppfinningar. Han patenterade nämligen 
ett hundratal uppfinningar. Tändhatten och dynamiten kanske är de främsta. Innan dessa 
uppfunnits var sprängolyckor med det mycket känsliga och högexplosiva nitroglycerinet vanliga. 
Alfred själv var inblandad i en allvarlig sådan hemma i ett gårdsskjul i Stockholm 1864. Fem 
personer dödades då, bland andra en bror till honom.. 
Alfred Nobel var en duktig affärsman och blev mångmiljonär på sin dynamit, som också blev 
grunden för hans världsomspännande fabriksimperium. Under sina sista år skapade han en 
blomstrande vapenindustri i 5verige, nämligen Bofors. Samtidigt intresserade han sig för 
fredsfrågor och beskrev krig som fasornas fasa. Han instiftade därför ett fredspris, som också delas 
ut årligen i december, men då i Oslo. Orsaken till att det delas ut där är att Sverige och Norge i 
början av 1900-talet var i union med varandra. 

 
Uppgifter till text 4 
 
       Vilken rubrik passar bäst till texten? 
 

 Nobelpriset 
 Alfred Nobel 
 Sprängämnen 
 Alfred Nobel och Nobelpriset 
 Nobelpristagare 

 
        
Vilket/a  påstående/n  är rätt/a ? 

 
 Att både vara vapentillverkare och fredsivrare visar att Nobel  hade 

 motstridiga intressen. 
 Nobelprisets ansenliga penningsumma kommer från Nobels stora  

 förmögenhet. 
 Alfreds bror dödades i en sprängolycka. 
 Under sina första år skapade Nobel en blomstrande vapenindustri. 
 Alfred Nobel var känd som en skämtsam och glad sällskapsmänniska. 
 Nobel var en stor uppfinnare också vad gäller antalet uppfinningar.  
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Text 9 
 

Med hänsyn till dagens täta flygtrafik under dygnets alla timmar är flyget ett säkert 
kommunikationsmedel. Kraven på piloternas duglighet och flygplanens säkerhet är mycket hårda. 
Numera har också piloterna avancerade, datoriserade navigationssystem och autopiloter till sin 
hjälp, vilket medför att de till stor del bara behöver övervaka flygningen från start till landning. 
Skulle det otroliga hända att kaptenen kollapsar, finns en andrepilot, styrman, som omedelbart och 
säkert kan ta över. Något byte av förarplats behövs inte, för alla väsentliga instrument och 
kontroller är dubblerade, och sålunda har andrepiloten alla nödvändiga hjälpmedel för att själv 
flyga och landa planet. 
Tekniskt sett finns det idag bara ett hinder för flygtrafiken, nämligen mycket dålig sikt, och åt det 
är det inte mycket att göra. För att flygplanen säkert ska kunna starta och landa finns trafikledare 
på flygplatserna. De sitter i kontrolltornet, flygplatsens hjärna, och därifrån övervakar och dirigerar 
de flygtrafiken. Via radio har de kontakt med piloterna, som måste följa deras instruktioner och får 
varken starta eller gå in för landning utan deras tillstånd. På de större flygplatserna tjänstgör också 
meteorologer, brandpersonal och räddningsmanskap dygnet runt. Under de senaste åren har det 
uppstått ett nytt svårbemästrat säkerhetsproblem för flyget, och det är att terrorister börjat använda 
flygkapningar och sprängattentat som medel att få genom sina politiska krav. På flygplatserna 
försöker man komma till rätta med detta genom att låta flygpassagerare gå genom en metallport, 
som reagerar för järnhaltiga föremål. Man låter också röntgenundersöka allt handbagage. Ett sätt 
att hindra obehörigt bagage från att placeras i planens lastutrymme är att låta passagerarna peka ut 
sitt bagage, innan det lastas in i planet. På vissa flygplatser finns även hundar, som är tränade att 
upptäcka sprängämnen. 

 
 Uppgifter till text 9 
 
           Vilken rubrik passar bäst till texten? 

 
 Flygkapningar 
 Datoriserade navigationssystem 
 Hur flygsäkerheten upprätthålls 
 På flygplatsen 
 Terroristproblemet 

               
            Vilket/a  påstående/n  är rätt/a ? 

 
 Piloterna behöver nu till stor del bara övervaka flygningen. 
 Skulle det otroliga hända att kaptenen kollapsar, finns en andrepilot, styrman, 

som omedelbart och säkert kan ta över. 
 Det är trafikledaren som bestämmer hur planet får flygas i luftrummet kring 

 flygplatsen. 
 För att få plats med all modern datautrustning måste planen byggas större. 
 Tekniskt sett finns det idag inget hinder för flygtrafiken. 
  Risken att en passagerare ska föra ombord ett skjutvapen är minimal. 
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Bilaga 4 

 
Texter och uppgifter till hörförståelseprov med spontantal, del 1 och 2 
 
Episod 1 
 

eh kan väl prata om eh lumpen då, jag tänkte berätta om en speciell eh en speciell vecka i lumpen 
>oförståelig< 
det var i Värmland på Skillingarid skjutfält >inandn.< helvetet på jorden >skratt< kan man nog  
säga eh vi skulle ut på en vanlig vecka >svälj, smack< eh eh ja i fält då och eh när vi åkte ut så var 
det plusgrader det regnade och var väldigt grått och tråkigt och så >inandn.< och eh vi slog upp 
tälten och allting var blött och >på utandn.< och ja hemskt och >slut utandn.< jävligt i största 
allmänhet >inandn.< och sen så av en eh jag vet inte hur det kunde gå till det var eh >smack< 
senhöst ja början på vintern i Värmland så slog det så slog det om på en natt dan alltså dan efter på  
morgonen när vi vaknade så var det minus tjugonio grader >inandn.< och vi hade fryst fast i 
marken >skratt< vindrockarna hade fryst fast i marken och och eh de var ju blöta från dagen innan, 
så att de när vi skulle st..>skratt< ställa oss på uppställningen så stod vi som som  fågelskrämmor 
vi kunde inte få ner armar >inandn.< för att de var ju som isbitar ja och eh1tet fick vi först och 
främst världens utskällning för av befälen att vi inte kunde sköta om utrustningen bättre >inandn.< 
för de visste inte om hur hur jävligt det hade varit för de låg själv själva på hotell >skratt< och kom 
in bara på morgonen så här >inandn.< ja och eh det måste jag säga det var nog en av de tuffare 
veckorna jag har varit med om 
för att det var minus tjugonio minus trettio grader i >smack< ja hela veckan vi var där en en och en 
halv vecka faktiskt så att eh det blev mer en överlevnadsövning än en eh vanlig övning som vi 
hade tänkt oss ja ehm ja just det jag kom ihåg också att de hade lovat oss under den veckan att vi 
skulle få komma in och eh >smack, inandn.< duscha en gång faktiskt och det såg vi fram emot då 
eftersom det var så kallt då vi skulle få duscha varmt och gott och basta och så här men eh 
problemet var att när vi skulle göra det så hade tyvärr allting gått söndert så att eh >skratt< det var 
iskallt vatten och då menar jag riktigt iskallt vatten för det var minus trettio grader ute så att eh 
>inandn.< det var inte så roligt  >skratt< man var ju tvungen att att duscha ändå så att för att man 
kände sig ganska ofräsch  >inandn.<  eh ja sedan eh när den där veckan var slut då i ~Ila fall så 
s~ulle vi sj.. försöka, >inandn.< ja vi skulle omgruppera och eh >paus< ta reda pa all utrustrung   

 
Uppgifter till episod 1 
 

Vilken rubrik passar bäst till texten?:  
                

  Vinterväder i Värmland 
  En ovanlig vecka i fält 
  Den förstörda utrustningen 
  Lumpen vid Skillingaryd Skjutfält 
  En riktig kalldusch 

 
 
Vilket/a  påstående/n  är rätt/a ? 
 

  Vindrockarna hade blivit stela av kylan. 
  Man var ju tvungen att duscha trots att man kände sig fräsch. 
  Berättaren önskar att denna vecka aldrig hade ägt rum. 
 Befälen gav mannarna världens utskällning för att duscharna var trasiga. 
  Det blev mer en överlevnadsövning än en vanlig övning. 
  Befälen tyckte synd om de frusna mannarna.   
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Episod 2 
 

andra filmer som vi har sett har speglat andra saker så att säga i relationen mellan män och kvinnor 
<inandning> till exempel <inandning> en film som vi hade för någon vecka sen som heter 
Mississippi masala av en indisk kvinnlig regissör <utandning> som är verksam i USA som heter 
Mira Nair ööh den filmen handlar om ja inte riktigt främlingsfientlighet men den handlar om 
problem för mm mä så att säga <inandning> för människor som kommer från olika kulturer från 
olika folkslag ööh i den filmen så är det en svart färgad man och en indisk kvinna i huvudrollerna 
<inandning> och de är båda på sätt och vis anpassade till det Nordamerikanska samhället ööh men 
de är också <utandning> bundna <utandning> av sin historia och sin bakgrundskultur <utandning> 
och det skapar svårigheter för dem i deras kärleksrelation <inandning> ööh bland annat har den 
här indiska unga kvinnan problem med sin stora familj som inte kan acceptera att hon vill vara 
tillsammans med en färgad man <inandning> ööh <smack> och lösningen blir lite <inandning> 
anpassat nordamerikansk så att säga och med anpassad menar jag anpassad till samhällets 
värderingar som man kan uppfatta dem <inandning> lösningen blir att att den här färgade mannen 
och den indiska kvinnan ööh rymmer iväg reser iväg <smack inandning> ööh och liksom mannen f 
han flyttar sin städfirma eller han hoppas kunna etablera sig med sin städfirma någon annan stans 
så att säga <svälj> så lösningen för det här paret är att de bryter med sina gamla kulturer 
<inandning> ööh och samtidigt öh i och med att de för det ställer de också upp mera tycker jag på 
den nordamerikanska framgångskulturen där det gäller att arbeta hårt och slå sig fram så att säga 
<smack inandning> lösningen på konflikten blir kanske en flykt i stället för att man egentligen tar 
den stora smäll som det skulle innebära att <inandning> leva kvar i det som för familjerna och 
släkten är en konfrontation eller en tvist eller en konflikt ehrn alltså den här raskonflikten helt 
enkelt men man undviker den genom att fly iväg någon annan stans <svälj> och det är ju 
åtminstone inte vad en psykolog skulle kalla för en riktig konfliktlösning så det att det är en utväg 
men att man ma m det här unga paret lämnar huvudkonflikten bakom sig den kanske är det för stor 
för dem själva att lösa <inandning> å andra sidan hade de stannat och <inandning> gift sig med 
varandra eller levt ihop så hade de kanske kunnat visa för sina respektive familjer och släkter att 
det faktiskt gick att en färgad man och en indisk kvinna kan leva tillsammans och att deras olika 
kulturer <inandning> ööh faktiskt inte behöver skilja dem åt så att säga <svälj> ööh så en 
intressant tanke ööh som som jag fått ur den filmen handlar ju också om att ja både 
främlingsfientlighet och rasism kan finnas mellan olika folkslag 

 
 
Uppgifter till episod 2 
 

Vilken rubrik passar bäst till texten? 
 

  Flykt undan konflikter 
  Indiska regissörer 
  Att bryta med sin kultur 
  Analys av en film 
  Främlingsfientlighet i världen 

 
Vilket/a  påstående/n  är rätt/a ? 
 

    Anhöriga vill inte acceptera kärleksrelationen. 
    Den indiska kvinnans far reagerar starkast. 

           Lösningen för det här paret är att de bryter med sina  gamla kulturer. 
    Mannen och kvinnan undviker konflikten genom att fly någon annanstans. 

           Enligt berättaren löste paret konflikten på bästa möjliga sätt. 
    Mannen och kvinnan är båda missanpassade i det  Nordamerikanska samhället. 
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Bilaga  5 

 
 
Procent korrekta svar för försökspersonerna på samtliga delmoment 
 
 

 

Delmoment 

                                       Procent korrekta svar 

            Dyslektiker (N=10)                Kontrollgrupp (N=10) 

 

Läsförståelse, 

                                 totalt: 

 

 

46% 

 

 

63% 
                       del 1: 40% 63% 
                       del 2: 53% 63% 

Hörförståelse, uppläst text, 

                      totalt:             
 

57% 

 

73% 
                       del 1: 48% 74% 
                       del 2: 66% 72% 

Hörförståelse, spontant tal, 

                      totalt:             
 

46% 

 

79% 
                       del 1: 57% 80% 
                       del 2: 38% 78% 
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