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– Intervention med datorbaserad lästräning i 
årskurs 2  

– Intervention med läslistor på lågstadiet och 
högstadiet 

 

Socialstyrelsens	  fråga	  1ll	  SBU	  

Vilken evidens finns för de tester & insatser 
 som ges till barn och ungdomar med dyslexi? 

SBU	  –Statens	  beredning	  för	  medicinsk	  och	  social	  utvärdering	  	  
Kunskapscentrum	  för	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  	  	  	  
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Hur arbetar vi med att utveckla läsandet? 

L  =  A  x  F 

 

Läsning  = Avkodning   x  Förståelse 

• 	  (Datorbaserade)	  träningsprogram	  

• 	  Teknisk	  kompensaDon	  
SpråksDmulering	  och	  	  MoDvaDon	  

Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning… 
 
!     Möjligt att träna upp fonologiska förmågor 
!     Tidiga insatser är effektiva 
!     Intensiva och systematiska insatser är effektiva 
!     Små elevgrupper är effektiva  

   
 
 
 
 

    
 

  (Ehri m fl, 2001; Kjeldsen m fl, 2003; Torgesen m fl, 2001; Wolff, 2011, 2016) 

men… 

 
Men…fonologisk träning verkar inte vara 

effektiv för alla barn  
(Gustafson, Samuelsson & Rönnberg, 2000) 
 

 
Hur fonologiskt ska det vara? 
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Interventionsstudie i årskurs 2 
 

Urval 

Samtal och information till rektorer i fyra kommuner 
 
Samtal och information till klasslärare och speciallärare/

specialpedagoger 
 
100 + 30 elever i årskurs 2 

 
Upplägg 

4 interventionsgrupper:  

1.  Träning med fokus på ord- och meningsnivå 
2.  Träning med fokus på fonologi 
3.  Kombination av 1 och 2 
4.  Ordinarie specialundervisning 
 

– Kontrollgrupp (utan lässvårigheter) 

upplägg forts… 

25 lektioner  
20-30 minuter/lektion, 4 ggr/vecka 
 
En-till-en undervisning 
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Design – 5 mätpunkter 

Förtest 
–  5 veckor före interventionen 
–  Precis före start 
 

Eftertest 
–  Direkt efter avslutad intervention 
–  Efter 5 veckor 
–  Efter 6 månader (åk 3) 

Design 

 
Tester 

 - Ordavkodning 
 - Fonologisk förmåga 
 - Läsförståelse 
 - Stavning 
 - Ordmobilisering 
 - Kognitiva förmågor; arbetsminne, logiskt tänkande 

 
Två olika datorbaserade träningsprogram har 
använts i studien 
 

 

Comphot – innehåller fonologiska övningar 
 
Omega - innehåller ortografiska övningar med inriktning på 

förståelse (ord- och meningsnivå) 
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Resultat fonologi, ordavkodning och 

läsförståelse 

 Resultat från intervjuer 

! Tidigare sett datorn som ett komplement 
 
! Datorn som tredje part 
 
 
 

Ramarna är viktiga – men flexibilitet och 
individanpassning behövs inom dem 
 

Jag tror att det för mina elever var formen med 
det intensiva upplägget vilket innebar att vi 
faktiskt på ett sätt förbundit oss att jobba i en 
viss, ganska hög, takt som har påverkat resultatet 
i en positiv riktning. Upplägget var liksom inte 
förhandlingsbart. 
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Variation inom fasta ramar upprätthåller 
motivationen hos eleverna 

Speciellt för dessa elever som verkligen behöver 
träningen har jag blivit varse om vikten att variera 
träningen, det verkar finnas en mättnadsgrad när 
man som elev bör fokusera på något nytt för att inte 
tappa fokus och gnista. Att använda två olika 
angreppssätt på lästräningen gjorde att även min 
motivation som lärare kunde bibehållas. 
 
 

 
Datorträningens systematik skapar trygghet och 
möjlighet att följa utvecklingen 
 

Jag tyckte att det var bra att jag redan när vi började 
visste precis vad jag skulle göra varje gång, det kändes 
skönt. Jag har jobbat jättehårt när jag har varit med i 
projektet med ingen gång jobbade jag med för svåra 
saker.  Sedan var det bra att veta att det var 25 gånger 
som jag skulle träna, jag kryssade i en ruta efter varje 
lektion så jag kunde se hur många gånger det var kvar. 
Precis som jag brukar göra innan det ska bli julafton, 
nedräkning liksom.  
 

 
Fortsatt forskning… 

Utgår från den kombinerade interventionen – alla elever startar med den 
 
2.5 veckor med intensiv en-till-en-träning  
 
Paus och utvärdering   
 
Ny intervention  
 
Paus och utvärdering 
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Intensivläsning med läslistor - interventionsstudie 

•  Syftet med studien var att undersöka hur 
lästräning med läslistor kan påverka  
ordavkodningen för elever på lågstadiet 
respektive högstadiet. 

 
•  Elevernas motivation till att lästräna med läslistor 

studerades också. 
 
 

Läslistor – en metod för att förbättra avkodningsförmåga 

!  Listorna kan användas oavsett elevens ålder 

!  10 - 15 minuters träning dagligen i fyra, sex eller åtta veckor  

!  Lästräningen sker bade vertikalt och horisontellt tills alla ord på listan 

avkodas korrekt och med flyt 

!  Valet av listor för varje elev grundade sig i individuell kartläggning  

!  Kontrollgruppens elever hade traditionell specialundervisning under 

interventionsperioden  
 
 

Urval 

!  135 elever screenades med Läskedjor på lågtadiet  
!  30 elever med stanine 1-3 valdes ut och slumpades in i en 

experiment- och en kontrollgrupp (15 + 15)  
!  17 pojkar och 13 flickor – medelålder 8.6 år 
 
 
!  137 elever screenades med Läskedjor på högstadiet 
!  30 elever valdes ut och slumpades in i en experiment- och en 

kontrollgrupp (15 + 15)  
!  18 pojkar och 12 flickor  - medelåldern 14.9 år 
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Tester 

Ordkedjetestet (Jacobson, 2001) 
 
H4 (Lindahl, 1954; Jönsson, 2010) 
 
LUK- Nonsensordsläsning (Jacobson & Svensson, 2007) 
 
 

Interventionen  

! 20 sessioner á 10 minuters individuell daglig 
träning med läslistor 

 
! Fördelade på 4-5 veckor under april - maj månad 

Resultat - Ordkedjetestet 
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Resultat – H4 

Resultat LUK - Nonsensordsläsning 

!  Lågstadieelevernas interventionsgrupp  - störst ökningar vid eftertestningarna i H4 
och LUK-nonsensordsläsning.  

!   Högstadieelevernas interventionsgrupp - ökar i H4 men främst i LUK-
nonsensordsläsning.  

!  På gruppnivå har både lågstadie- och högstadieelever i interventionsgruppen 
förbättrats avsevärt i nonsensordsläsning  - säkrare i grafem-fonemkorrespondens. 

!  I H4-testet ökar lågstadieeleverna också avsevärt vilket kan ses som ett tecken på att 
de förbättrat sin ortografiska-morfemiska avkodningsförmåga 

!  Läskedjetesten lika ökningar mellan alla grupper – inlärningseffekt? – test-re-test 

!  Eleverna i studien var överlag motiverade till att träna med läslistor 

 

Sammanfattningsvis 


