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Syften
• Presterar elever som identifierades som dåliga läsare i 

årskurs 2 fortfarande sämre än sina jämnåriga på 

läsrelaterade förmågor i årskurs 8?

• Finns det kvarstående effekter på läsrelaterade 

förmågor fem år efter interventionen?

• Vilka förmågor i årskurs 3 kan förutsäga 

läsförståelse/läshastighet i årskurs 8?



• Originalstudien
-utgångspunkter

-resultat 

• 5-årsuppföljningen



En lästräningsstudie för 9-åringar 

med läs- och skrivsvårigheter

Wolff, 2011



L = F x A

Läsning = Förståelse x Avkodning

(Gough & Tunmer, 1986)



Dyslexi är en nedsättning/svikt i vissa språkliga funktioner, särskilt 
de fonologiska (fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är 
viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av 
språket. Nedsättningen/svikten ger sig först och främst tillkänna som 
svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. 
Men den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. 
Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 
och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av 
ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska störningen 
går i regel igen i släkten, och man har anledning att anta en genetisk 
disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser. 
Karaktäristiskt för dyslexi är att nedsättningen/svikten är varaktig 
och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, 
kvarstår oftast stavningsproblemen. Vid en mer grundläggande 
kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta 
område ofta kvarstår upp i vuxen ålder.

(Svenska Dyslexistiftelsen, Ingvar Lundberg)



• 60 barn i åldrarna mellan 8 och 10 år

• lärare ansåg att de hade stora svårigheter att läsa 

• på två ordavkodningstest presterade de minst 1,5 standardavvikelse under   

medelvärdet i deras åldersgrupp

• 67,5 timmars 1:1-undervisning. 

• två  50-minuterspass/dag under 8 veckor

• strukturerad undervisning om fonem/grafem samt ordbilder 

• 8-veckorsperioden fick barnen specialundervisning på sina skolor i grupper om 

mellan 8-18 elever.

(Torgesen et al., 2001)



Syftet var att:

• utforma ett teoretiskt välförankrat 

undervisningsprogram för 9-åringar med läs-

och skrivsvårigheter.

• genomföra programmet i en-till-en-

undervisning dagligen under 12 veckor.

• studera effekten av träningen; direkt efter samt 

ett år senare.



• Screening

– Ljuden ger ordet (mulk-tjök-stalk)

– Bokstäverna ger ordet (sjär-skjär-skär)

– Ordkedjor (husgröthund)



Randomiserat urval

• Identifiering av elever, som presterar mer än 1 

SD under medelvärdet på två test, varav ett är 

det fonologiska.

• Lottning till experimentgrupp respektive 

kontrollgrupp.

• Föräldrar kontaktas och informeras muntligt.



Deltagare
Screening

2212 elever

Interventionsgrupp

57 elever

Kontrollgrupp

55 elever



Screening (N = 2212)

Pretest (N = 112)

12 veckors intervention, 40 min/dag

Posttest (N = 112)

Uppföljningstest (1 år senare) (N = 112)

Uppföljningstest (5 år senare) (N = 84)



▪ Strukturerad träning av kopplingen 

fonem-grafem (”phonics”)

▪ Läsflyt (upprepad läsning)

▪ Strategier för läsförståelse

Intervention



För-, efter- och uppföljningstest

• Fonologisk medvetenhet

• Läsförståelse

• Läshastighet

• Stavning

• Icke-verbalt test



Resultat

• Interventionsgruppen förbättrade sina resultat 

signifikant mer än kontrollgruppen vad gäller 

fonologisk medvetenhet, stavning, läshastighet 

och läsförståelse. Resultaten var bestående ett år 

senare.

Wolff, 2011



Resultat, forts

• Ökad fonologisk medvetenhet efter interventionen 

ger bättre stavning och läsförståelse 1 år senare.

• Utöver effekten av interventionen har lärares 

kompetens effekt på elevernas stavning.



Årskurs 8, syfte I

• Presterar elever som identifierades som 

dåliga läsare i årskurs 2 fortfarande sämre 

på läsrelaterade förmågor?

(Wolff, 2016)



Årskurs 8

• Elever identifierade med läs- och 

skrivsvårigheter,

N = 84 

Kontroll = 37; Experiment = 47

• Typiska elever

N = 66



Instrument, åk 8

• Ordavkodning (3 test)

• Stavning

• Vokabulär

• Läsförståelse



M SD t p

Ordavkodning

Dyslexi 99,85 26,67

Typiska läsare 127,52 20,41  -6,99 ,001

Läsförståelse

Dyslexi 13,39 5,24

Typiska läsare 18,20 5,94  -4,76 ,001

Stavning

Dyslexi 11,18 3,57

Typiska läsare 16,35 3,14  -9,31 ,001

Vokabulär

Dyslexi 9,90 2,81

Typiska läsare 12,02 2,78  -4,51 ,001

Tabell 1. Medelvärdesskillnader i åk 8 mellan elever som identifierades 

med läs- och skrivsvårigheter i åk 2 och typiska elever. 

ES

1,18

0,86

1,54

0,76



Årskurs 8, syfte II

• Finns det kvarstående effekter på läsrelaterade 

förmågor fem år efter interventionen?

(Wolff, 2016)



Instrument
• Ordavkodning (3 test)

• Stavning

• Arbetsminne

• Vokabulär

• Läsförståelse

Originalstudien:

• Läshastighet

• Läsförståelse

• RAN

• Vokabulär



M SD Adj Meana M SD Adj Meana F p d b

Vokabulär 10.19 2.92 10.12 9.68 2.73 9.74 0.50 0.48 -0.14

Arbetsminne 31.01 5.25 31.18 29.85 5.98 29.73 1.53 0.22 -0.26

Stavning 11.32 3.45 11.21 11.06 3.70 11.15 0.01 0.94 -0.02

Läsförståelse 12.94 5.33 12.85 13.72 5.20 13.79 0.73 0.40 0.18

Läshastighet 106.40 24.46 106.31 110.52 25.51 110.59 0.70 0.41 0.17

Ordavkodningc 94.35 27.34 94.37 104.17 25.61 104.16 7.35 0.01 0.37

4.65 0.03

Kontrollgrupp Interventionsgrupp

Interaktion 

(avkodn x grupp)

Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse och adjusted means för kontroll- och interventionsgrupp i den 5-åriga 

uppföljningen.

 a Medelvärde justerat för pretest. b Cohens effektmått beräknat på adjusted means och den poolade standardavvikelsen. c Eftersom 

interventioneffekten var signifikant för ordavkodning testades även interaktionseffekten av ordavkodning och grupp.





Årskurs 8, syfte III

• Vilka förmågor i årskurs 3 kan förutsäga 

läsförståelse i årskurs 8?

• Vilka förmågor i årskurs 3 kan förutsäga 

läshastighet i årskurs 8?



B Std. Error β t p

Grupp 1.01 1.10 0.10 0.91 0.36

Kön 0.04 1.12 0.01 0.03 0.97

Läsförståelse, åk 2 0.30 0.15 0.23 2.01 0.05

Vokabulär, åk 3 0.51 0.22 0.26 2.31 0.02

Tabell 3. Regression med Läsförståelse, åk 8, som beroendevariabel.



B Std. Error β t p

Grupp 8.01 5.03 0.16 1.59 0.12

Kön 2.39 5.07 0.05 0.47 0.64

Läshastighet, åk 3 0.22 0.07 0.34 3.09 0.003

RAN, åk 3 -0.40 0.17 -0.27 -2.41 0.02

Tabell 4. Regression med Läshastighet, åk 8, som beroendevariabel.



Resultat I

• Elever som identifierades med 

svårigheter i  åk 2 jämfördes med typiska 

elever i åk 8. Det var en signifikant 

skillnad mellan dem i ordavkodning, 

läsförståelse, stavning och vokabulär. 



Resultat II

• Det var ingen skillnad mellan 

Experimentgruppen och Kontrollgruppen 

i läsförståelse, stavning, läshastighet, 

arbetsminne eller vokabulär.



Resultat III
• Elever i experimentgruppen presterade 

signifikant bättre än kontrollgruppen på 

ordavkodning i åk 8.

• Det var en signifikant interaktionseffekt 

mellan ordavkodning i åk 3 och 

grupptillhörighet.



Resultat IV

• Läsförståelse och vokabulär i åk 3 kunde 

förutsäga läsförståelse i åk 8.

• Läshastighet och RAN i åk 3 kunde 

förutsäga läshastighet i åk 8.
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