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Specialpedagogiska insatser och god läsutveckling – finns det ett sam-
band? 

Föreläsningens utgångspunkt är antagandet om att tidiga och intensiva 
specialpedagogiska insatser för nybörjarelever har betydelse för utveck-
lingen av en god läsförmåga. Tidiga insatser antas även minska beho-
vet av specialpedagogiskt stöd i högre årskurser och minska risken för 
skolavbrott. I föreläsningen presenteras det finländska skolsystemets 
preventiva och systematiska åtgärder som syftar till att upptäcka ris-
ker för framtida läs- och skrivsvårigheter. Jämförelser med det svenska 
skolsystemet görs också. Resultat av uppföljningsstudier med fokus på 
läs- och skrivfrämjande arbete presenteras. Även kvalitetsaspekter av 
specialpedagogiska insatser och evidensbaserade strategier behandlas. 
Det finländska skolsystemets fokusering på tidig identifiering och inter-
vention i form av specialpedagogiska insatser för barn i lågstadieåldern 
i relation till stämplings- och exkluderingsprocesser diskuteras också. 
Föreläsningens konklusion är dock att en etablerad och i skolans prak-
tik inbyggd verksamhet som har positiva effekter för elevernas läs- och 
skrivutveckling inte kan anses ha negativa effekter. Specialpedagogiska 
insatser syftar till att främja utveckling, lärande och deltagande hos barn 
och unga.

Dave Edyburg
Torsdag, 10 augusti, 10.45-11.45

Design Interventions that Enable Individuals with Dyslexia
to Gain Access to Text 

Learning through text is a significant challenge for many individuals with 
dyslexia. This keynote presentation will illustrate
several technology tools and strategies that enable children and adults to 
alter the cognitive difficulty of text in ways that make text meaningful.

Linda Siegel
Torsdag, 10 augusti, 11.55-12.55

Early Identification and Intervention to Prevent Reading Failure

This presentation will describe a simple assessment to identify children 
at risk for dyslexia. A classroom-based intervention will be illustrated 
with a short video. Data will be presented to show that the interven-
tion was successful in reducing the number of children of children with 
reading problems to a very small number (1.5%). Children whose first 
language was not English also benefitted from this assessment and inter-
vention. Early identification and intervention is practical and successful 
and most reading difficulties can be prevented.



Jan-Eric Gustafsson
Fredag 11 augusti, 9.00-10.00
 
Faktorer som påverkar läsförståelse hos ungdomar och vuxna 
Resultat från internationella studier och lärdomar för den svenska 
skolan

Presentationens huvudsyfte är att utnyttja resultat från internationella 
jämförande studier av läsförståelse i syfte att utvinna lärdomar som kan 
användas för att förbättra läsundervisningen i den svenska skolan. I en 
första del görs en översikt över de studier som genomförts på urval av 
barn och ungdomar, med särskilt fokus på IEAs ”Reading Literacy Stu-
dy” och på OECDs ”Programme for International Student Assessment” 
(PISA). Vidare presenteras OECDs ” Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies (PIAAC), som är en tvärsnittsunder-
sökning av vuxenbefolkningens färdigheter i bland annat läsning. En 
huvudslutsats är att de finska eleverna uppvisar mycket goda läsresultat 
i undersökningar som genomförts från 1990 och senare, men inte i de 
tidiga internationella undersökningarna. Enligt de senaste omgångarna 
av PISA har dock de finska elevernas resultat försämrats betydligt, och i 
synnerhet gäller detta för de lässvaga eleverna. I presentationens andra 
del görs en analys av vilka olika faktorer som kan ha lett fram till den 
dramatiska finska resultatförbättringen vid 1980-talets slut. Införandet 
av grundskolan i Finland uppmärksammas som en generell kvalitets-
förbättring, och i synnerhet diskuteras betydelsen av de olika former av 
specialpedagogiskt stöd som infördes. Vidare diskuteras tänkbara förkla-
ringar till de försämrade resultaten i Finland under senare tid. I presen-
tationens tredje del diskuteras några av Skolkommissionens förslag i 
ljuset av lärdomarna från de internationella studierna.

Margaret McKeown
Fredag, 11 augusti, 10.30-11.30

Effective Vocabulary Growth

Why it Matters and How it Works This presentation will explain effective 
vocabulary growth as flexible knowledge and use of words that support 
a learner in comprehending text. The importance of engaging students 
in rich language use both in and out of the classroom will be emphasized 
with practical examples.

Ivar Bråten
Fredag 11 augusti, 11.40-12.40
 
Kritisk lesing og læring i det 21 århundre

Et spørsmål om integrering og evaluering av informasjon. Forelesningen 
handler om hvordan leseres kildevurdering kan påvirke forståelsen av 
komplekse, kontroversielle spørsmål som diskuteres i ulike dokumenter. 
Spesielle utfordringer som elever med dysleksi kan ha, samt  pedagogiske 
implikasjoner av forskningen om kildevurdering, vil også bli diskutert.



Carlsten Elbro
Lördag, 12 augusti, 09.00-10.00

How dyslexic students compensate for their phonological difficulties, 
and how teaching may support comprehension 

Dyslexia is a handicapping difficulty with the acquisition of the alphabe-
tic nature of the orthography. However, many dyslexic students manage 
to become fairly fluent readers. One compensatory strategy is morpho-
logical decomposition and recognition. Even so, reading comprehensi-
on is challenged because metal resources are tied up in word decoding. 
The presentation will suggest ways in which teaching can support the 
construction of mental models to aid comprehension, problem solving, 
and memory for the gist.

Usha Goswami
Lördag, 12 augusti, 10.10-11.10

Phonology and Dyslexia

A Sensory/Neural Perspective Recent insights from auditory neurosci-
ence provide a new perspective on how the brain encodes speech. Using 
these recent insights, I will provide an overview of key factors in the 
development of language and phonology. I will develop
an oscillatory “temporal sampling” neural framework for linking audito-
ry processing to phonological development in children. I will show that 
sensitivity to rhythmic structure is key to developing good phonological 
skills, and that children with dyslexia are relatively insensitive to rhythm.
I will argue that rhythmic sensitivity is related to the neural encoding of 
energy patterns in speech via neuronal oscillatory entrainment. 

Mats Myrberg
Lördag 12 augusti, 11.40-12.40
 
Yrkesutbildning – utväg för lässvaga?

Gymnasieskolans yrkesutbildningar har minskat i attraktivitet från 
1980-talet och framåt. Särskilt bland pojkar har yrkesutbildning ofta fått 
bli den återstående möjligheten att komma ifrån läs- och skrivmisslyck-
anden genom hela grundskoletiden. Samtidigt har inslaget av allmänna 
ämnen och därmed läskraven ökat påtagligt i gymnasial yrkesutbildning 
sedan 1970-talet utan att de specialpedagogiska resurserna ökat i mot-
svarande mån. Andelen yrkesutbildningselever med behörighet för hög-
skolestudier har ökat påtagligt liksom andelen elever som inte fullföljer 
sitt gymnasieprogram. Endast en minoritet av eleverna på gymnasiesko-
lans språkintroduktionsprogram går vidare till nationella program. Läs- 
och skrivsvårigheter uppges som en vanlig orsak till detta. Den svenska 
gymnasieskolans står inför stora utmaningar förknippade med en ökande 
andel elever med bristande läs- och skrivfärdigheter.
 
Med utgångspunkt i svenska och danska resultat i det internationella 
PIAAC-projektet (”vuxen-PISA”) och uppföljningsstudier bland unga 
vuxna med läs- och skrivsvårigheter diskuteras vilka långsiktiga fördelar 
och nackdelar olika aktuella utbildningspolitiska förslag kan innebära för 
elever med läs- och skrivproblem problem av olika slag. 


