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I en tid med stora flyktingströmmar nås vårt land av allt fler människor med ett annat 
modersmål än svenska. Då det råder konsensus kring att språket är en av de viktigaste 
nycklarna till integration i det svenska samhället ställs allt högre krav på att kunna 
erbjuda en effektiv undervisning i svenska som andraspråk. Upprepad  lästräning anses  
vara en effektiv metod för att öka ordavkodningshastigheten hos elever med svenska 
som modersmål.  
 
I den här studien undersöktes hur metoden med upprepad intensiv lästräning påverkade 
svenska som andraspråkselevers ordavkodningsförmåga. Elva elever i år nio som vistats 
i Sverige i mindre än ett års tid fick under tre veckor, dagligen i femton  minuter, läsa en 
ny text högt för sin klasskamrat tre gånger. Ett standardiserat test med fem delmoment 
som mäter bokstavs och ordavkodningsförmåga utfördes vid studieperiodens början och 
slut. Det fanns en stor spridning bland eleverna i deras ordavkodningsförmåga, som 
säkert till viss del hängde ihop med  hur länge de vistats i Sverige, men alla elever 
förbättrade sina testresultat efter perioden med intensiv upprepad lästräning.  
 
Sammanfattningsvis indikerar således denna studie att själva metoden med intensiv 
upprepad läsning kan ha positiva effekter på ordavkodningsförmågan även hos elever 
med svenska som andraspråk. 
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1 Inledning 
 
Varje dag anländer nya elever till verksamheten inom 

kartläggnings/mottagnings/förberedelseklasser i vårt land. Alla barn och ungdomar som 

kommer hit bär med sig olika mycket kunskap i bagaget och har gått olika lång tid i 

skolan. De som faktiskt har en utbildning att stå på kan finna att de har svårt att 

förmedla denna eftersom de inte behärskar språket. Gemensamt för samtliga är att de 

blivit tvungna att fortsätta sin kunskapsutveckling i ett nytt land, på ett nytt språk och i 

en ny kultur där de upplever sig vara främlingar. Alla dessa barn och ungdomar 

förväntas att inom en så snar framtid som möjligt klara av den svenska skolan och 

nyckeln till detta ligger i att lära sig behärska det svenska språket.  

 

Jag har länge burit på tankar och funderingar kring hur man på ett snabbt och effektivt 

sätt kan lära dessa elever så mycket som möjligt i det svenska språket. När jag satte mig 

in i teorierna bakom upprepad intensiv läsning föddes därför idén om att ta reda på om 

denna metod skulle gå att applicera också på elever med svenska som andraspråk. 

Skulle deras förmåga till en snabbare ordavkodning förbättras på samma sätt som för 

elever med svenska som modersmål? Detta skulle ju i så fall bidra till en ökad 

läshastighet och på sikt leda till en ökad läsförståelse. 

Detta med hänsyn till att, 

 

Läsförståelse = avkodning ×språkförståelse ×motivation (se vidare kap 2.1) 

 

Språkutvecklingen har ett nära samband med både identitets och kunskapsutvecklingen. 

Det är därför av oerhört stor vikt att man har ett språk som man kan tänka och uttrycka 

sig på. I Lgr 11 sägs det att språket är ”människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära” (Skolverket, 2011b, s87).  

 

För att åstadkomma en förbättrad kunskapsutveckling lyfter OECD i en rapport fram 

språket som en nyckelkompetens (OECD 2006). Trots detta bedrivs ganska lite 

forskning kring hur man bäst lär ut svenska språket till elever med annat modersmål 

(Hägerfelth 2011). Få studier finns som fokuserar enbart på själva momentet med  

läsinlärning. Dessutom ägnas betydligt mindre tid åt formell läsundervisning i den 

svenska skolan jämfört med andra länder (skolverket 2010).  
 



  
 

2 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter tre veckors upprepad intensiv 

läsning kan ha på nyanlända elever med svenska som andraspråk. Hur har lästräningen 

påverkat elevernas förmåga att snabbt och rätt avkoda bokstäver och ord?  

 

2 Teoribakgrund 
I teoribakgrunden kommer det att ges en fördjupad inblick i begreppen läsning, läsflyt, 

ordavkodning och upprepad läsning. Teoridelen avslutas med ett stycke om läsinlärning 

vid svenska som andraspråk. 

 

2.1 Läsning 
 

När läser man egentligen? Räknas det som läsning när man sitter och bläddrar i en 

tidning? Läser man när man läser undertexten på TV? När man skriver SMS?  Hur kan 

man definiera vad som är läsning och inte? När vi läser eller inte läser?  

Det är inte lätt att finna en enkel definition av begreppet läsning, men i 

Nationalencyklopedin kan man finna följande… 
 
”Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 
omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 
förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 
resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning 
och förståelse fungerar väl” (NE 2011).  

 

Läsning innefattar alltså två huvudmoment, avkodning och förståelse.  

Avkodning är den lästekniska delen av läsningen, att snabbt och automatiserat kunna 

koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan 

uttala och får tillgång till ordets mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje 

gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och så småningom kan 

ordet snabbt och säkert kännas igen. Ordavkodningen är då automatiserad och 

förståelseprocessen kan inledas.  (Elbro, 2004; Høien och Lundberg, 1999)  

Läsförståelse innebär att kunna fokusera på innehållet i texten, reflektera och analysera 

vad man läst. Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten och till 
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sist kunna dra slutsatser utifrån det man läst. Läsförståelsen är till skillnad från 

ordavkodningen en process som inte kan automatiseras. Avkodningen och läsförståelsen 

har ett nära samband med varandra. (Elbro, 2004; Høien och Lundberg, 1999) 

Forskning har tydligt visat att en säker avkodning är en förutsättning för god 

läsfärdighet och bristande avkodning är en vanlig orsak till bristande läsförståelse 

(Adams, 1990). Själva avkodningen bör ske av sig själv för att uppnå läsflyt och det är 

egentligen den enda del i läsningen som riktigt kan automatiseras. Själva 

automatiseringen av ordavkodningen har stor betydelse för läsförmågan (Hoien & 

Lundberg, 1999, Kuhn & Stahl 2000, Samuels, 1997) Automatisering av avkodningen 

underlättar läsförståelsen och uppnås genom upprepad erfarenhet och övning av 

bokstäver, bokstavskombinationer och ord. Målet med automatiserande övningar är att 

omedelbart och utan ansträngning känna igen ord. Energi och uppmärksamhet kan då 

främst ägnas åt förståelsen.   

En aktiv läsning förutsätter en slags medvetenhet om de egna tankeprocesserna, den 

egna inlärningen. En sådan medvetenhet som också kallas metakognition, innebär att 

man kan ställa diagnos på sig själv under läsningen, att man vet när man förstår och inte 

förstår så att man kan utveckla olika alternativa strategier och till exempel anpassa 

lästempot till uppgiftens art och textens karaktär. (Lundberg, 2008)  

Utöver avkodning och läsförståelse finns det andra faktorer som påverkar läsningen. 

Motivation är en central sådan faktor. Motivationen hålls uppe när läsinlärningen sker 

på ett sådant sätt att barnet märker sina framsteg, men påverkas ju också starkt av 

läsarens önskan att tillgodogöra sig textinnehållet. Hur stor motivationen är spelar en 

avgörande roll vid läsningen. (Dalby, 1992, Fridolfsson, 2015) 

Något förenklat kan således god lästeknik sammanfattas i förmågorna avkodning, 

förståelse och motivation. Om någon av de enskilda faktorerna är noll blir också 

produkten noll. Alla tre krävs för att uppnå en läsförmåga. Formeln blir alltså 

 Läsning = avkodning × förståelse × motivation 

Såväl förutsättningar för läsningen som allmänna förutsättningar för inlärning påverkar 

själva läsningen. I mycket kan det handla om ifall man kommer från en familj där man 

är van att läsa eller inte. Däremot betyder inte detta att barn som kommer från en fattig 

språklig miljö och kanske inte känner till så mycket om bokstäver, har lägre 
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språkförmåga eller kognitiv förmåga (Catts & Kamhi, 2005) Individer som fortsätter ha 

svårigheter med att känna igen bokstäver kommer dock oundvikligen att ha problem  

med avkodningen, vilket i sin tur kan leda till lässvårigheter och frustration över hela 

läsprocessen (Catts & Kamhi, 2005) Annan forskning pekar på att barn med fonologisk 

medvetenhet har lättare än andra barn att använda sin bokstavskunskap i samband med 

ordavkodning (Ehri, 2005, Frost, 2002) 

 

2.2 Läsflyt 

Läsflyt innebär en förmåga att kunna läsa en sammanhängande text snabbt, felfritt, med 

god betoning och samtidigt förstå innehållet. (Lundberg& Herrlin, 2005) Skickliga 

läsare läser ord korrekt, snabbt och effektivt och anpassar läshastigheten efter syftet 

med läsningen. Med läsflyt menas vidare att läsaren håller ett så pass högt tempo att 

läsförståelse är möjligt. (Kuhn, 2005) Det handlar om att gå ifrån att traggla sig igenom 

texter till att ha ett flyt i läsningen och på så sätt göra läsningen mer njutningsfull. För 

eleven är det viktigt att ha ett bra flyt i läsningen för att uppleva skillnaden mellan att 

lära sig läsa och läsa för att lära sig. Samuels (1997) definierar läsflyt genom att dela 

upp det i korrekthet och läshastighet. Han påpekar att personer som läser med flyt 

avkodar texten automatiskt och kan på så sätt fokusera på förståelsen.  

 

En säker och automatiserad avkodning är en grundförutsättning för god läsfärdighet. 

Dålig läsfärdighet orsakas ofta av svårigheter med att avkoda ord snabbt och säkert. 

 

Den viktiga frågan när det gäller träning av läsflyt är för vilka elever, vid vilken 

tidpunkt i elevens läsutveckling och med hjälp av vilka metoder läsflytet hos eleverna 

kan tränas upp (Meyer & Felton, 1999).  Kan alla överhuvudtaget uppnå ett flyt i sin 

läsning? 

 

Elever med svenska som andraspråk förväntas ju läsa på ett språk och med ett alfabet 

som kanske inte är det som i allmänhet används i hemmet. Detta gör lärandeprocessen 

betydligt mer komplicerad i och med att både avkodning och själva ordförståelsen 

försvåras. Läsning är komplext och kräver mycket energi, mer för den ovane än den 

som är van. 
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Syftet med att öva upprepad läsning är alltså att eleven omedelbart och utan 

ansträngning ska känna igen ord och att energin och uppmärksamheten då främst kan 

ägnas åt själva förståelsen.  

 

2.3 Ordavkodning 

Man skiljer mellan ortografisk strategi, där bildminnet hjälper läsaren att känna igen 

och avkoda hela ordet och fonologisk strategi, där läsaren med hjälp av att känna igen 

ordets mindre beståndsdelar (fonem) avkodar texten. (Hoien och Lundberg, 1999) 

 

Ortografisk läsning sker när läsaren har etablerat en bildidentitet för ordet i 

långtidsminnet. Hoien och Lundberg  menar att förutsättningen för att detta ska ske är 

att läsaren har läst ordet ett flertal gånger. Den vane läsaren har sett och läst våra 

vanligaste bokstavskombinationerna så många gånger att de tillslut har lagrats i 

långtidsminnet. För att uppnå en snabb och effektiv läsning utnyttjar man sedan de 

vanligast förekommande ortografiska mönstren, ordens stavningssätt. För den ovane 

läsaren handlar det enligt Hoien och Lundberg  om att utöka antalet ord som man 

känner igen när man läser och på så sätt få dem  inlagrade i  långtidsminnet.  

 

Vid fonologisk läsning kan läsaren genom att känna till bokstavskombinationers ljud, 

läsa ut hur nya helt okända ord ska uttalas. Detta kan ju öka läshastigheten men bidrar ju 

inte på något sätt till själva förståelsen. För att kunna använda den fonologiska strategin 

krävs också att läsaren kommit rätt långt i sin utveckling. (Hoien och Lundberg 1999) 

 

2.4 Upprepad läsning 

Upprepad läsning är en metod där eleven läser samma text flera gånger. Målet med 

upprepad läsning är att eleven ska uppnå läsflyt. Metoden ska användas som ett 

komplement till vanlig läsundervisning. Själva grundtanken och det centrala konceptet 

med den upprepade läsningen är repetitionsmomentet (Biemiller 1978) där uppepningar 

leder till en ökad igenkänning av ord och bokstavskombinationer och där enegrin och 

fokus i stället kan läggas på själva förståelseprocessen (Hyönä & Miemi 1990). Therrien 

konstaterar i ett  försök till meta-analys av studier på området att upprepad läsning 

förbättrar såväl läsflyt som läsförståelse. Vidare menar han att man kan se bäst resultat 

om läsningen sker i form av högläsning för en vuxen som ger korrigerande feedback 

och där texterna och antalet repetioner anpassas individuelt (Therrrien 2004). Liknande 
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åsikter har Lundberg (2010)  som menar att en elev ska läsa om samma text så många 

gånger som det behövs, tills ett tillfredsställande flyt har uppnåtts. Andra tycker sig 

kunna visa på att det är lämpligt att läsa om samma text högst tre till fyra gånger, 

därefter sker ingen större förbättring av läsflytet (Meyer & Felton 1999; Samuels, 1997) 

 

En del pedagoger har menat att eleverna kan uppleva det tråkigt att läsa samma text 

flera gånger, men detta har visat sig vara en felaktig föreställning. Eleverna kan istället 

inspireras av sina framsteg att uppnå ökat läsflyt.  Alltså kan detta i allra högsta grad 

fungera som en motivationshöjande metod. Det finns dock andra studier som indikerar 

att det snarare är den ökade textmängden som har ökat elevernas läsflyt, än den 

upprepade läsningen (Homan et al, 1993).  

 

Viss forskning menar att en intensiv träningsperiod är mer effektiv än samma mängd 

träning utspridd över längre tid (Torgesen, 2001) och även Hoien och Lundberg (1999) 

understryker vikten av tid, överinlärning och automatisering i arbetet med utvecklande 

av elevers läsförmåga. 

 

Vissa menar att metoden med upprepad läsning och metoder med icke upprepad 

läsning, som innebär att eleven läser nya textstycken utan att upprepa dem, fungerar lika 

bra (Kuhn & Stahl, 2003, s17). Själva metoden med upprepad läsning ger dock läraren 

en bra möjlighet att se hur långt varje elev har kommit i sin läsutveckling och en 

uppfattning om hur enskilda elever tillgodogör sig övning (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Vilken typ av text som bör användas vid upprepad läsning har också diskuterats. Mest 

effektiv läsutveckling sker när texterna innehåller lagom många svåra ord. En för svår 

text kan göra att en elev ger upp och undviker läsning vilket är förödande för den 

fortsatta läsutvecklingen (Lundberg, 2010). Att våga lita på den egna kompetensen 

påverkar motivationen och det är därför av största vikt att eleverna i utvecklandet av 

läsförmågan tror på sin egen förmåga att lyckas (Taube, 2007). Genom att anpassa 

texten till varje elev kan varje lästillfälle ge en förbättring av ordavkodningsförmågan 

utifrån the self-teaching hypothesis (Cummingham et.al, 2002).   
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2.5 Läsinlärning vid svenska som andraspråk 

I den svenska skolan finns det generellt tydliga skillnader i skolresultat mellan elever 

med svenska som modersmål och elever med annat modersmål (Hägerfelth  2011).  
 

Det stora flertalet elever med annat modersmål som nu kommer till Sverige har också 

ett annat alfabet (eller inget alfabet alls) att referera till vilket gör att läsinlärningen i 

princip måste ske från grunden. Stavelsestrukturerna i det svenska språket utmärker sig 

också genom att tillåta ovanligt många så kallade konsonantanhopningar, med upp emot 

fem konsonanter på rad efter en vokal som till exempel i ordet gotländskt. Många andra 

språk är huvudsakligen strukturerade i bara en konsonant per vokal (Abrahamsson 

2004). För många svenska som andraspråkselever blir därför ordavkodningen en mycket 

komplicerad och tidsödande process. Att finna verktyg som hjälper till att träna upp och 

automatisera avkodningen är därför angeläget.  

 

Det finns inte så mycket studerat kring metoden med upprepad läsning och 

andraspråksinlärning. Enligt Koda (1994) kan detta ointresse förklaras av att den så 

kallade ”schemateorin”, där elevens kontext och bakgrund ses som det centrala, 

dominerat forskningen. Man har också i forskningen traditionellt sett fokuserat mycket 

på den muntliga träningen som en väg att förbättra ordigenkänningen. Ett par studier har 

dock  publicerats där upprepad läsning testats på andraspråksinlärare i engelska. 

Taguchi (1997) visar på att metoden  gav positiva effekter som var jämförbara med de 

effekter man ser vid förstaspråksinlärning, men i en uppföljande studie (Taguchi & 

Gorsuch 2002) där man dessutom haft med en kontrollgrupp som lästränat på vanligt 

sätt under lika lång tid, kunde man inte påvisa någon signifikant skillnad mellan 

grupperna som dock båda hade förbättrats under studieperioden.  

Yttrligare en studie (ZhaoHong & Cheng-ling 2010) visar på en tydligt förbättrade 

reultat för andraspråkselever vid upprepad lästräning där författarna menar att samma 

goda resultat ej skulle kunna ha åstadkommits med traditionell lästräning.  

 

Med bakgrund av resultat från tidigare forskning gjord på metoden med upprepad 

läsning i stort och den begränsade forskning som hitintills finns rörande upprepad 

läsning kopplad till just andraspårksinlärning, kan man tänka sig att detta skulle vara en 
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framgångsrik metod för att förbättra ordavkodningsförmågan även för elever med 

svenska som andraspråk. 

 

3 Metod  

3.1 Forskningsdesign 
Den här studien har sitt fokus på själva ordavkodningen, den tekniska delen av 

läsningen. Detta eftersom en automatisering av ordavkodningen underlättar 

läsförståelsen (Adams 1990).  

 

Då den automatiserade avkodningen är central för läsinlärningen och då tidigare studier 

visat på att denna förmåga tycks kunna förbättras med hjälp av intensiv upprepad 

läsning hos elever med svenska som modersmål så ville jag undersöka om detta också 

kan gälla för elever med svenska som andraspråk.  

Undersökningsgruppen bestod av elva elever i år nio som vistats i Sverige mellan två 

månader och ett års tid. Eleverna gick i en förberdelseklass på en högstadieskola i en 

mellanstor svensk stad. Urvalet var inte randomiserat utan en befintlig elevgrupp valdes 

ut av de ordianrie klasslärarna.  

För att objektivt kunna kartlägga effekterna av träningen behövdes ett värderande test 

före och efter perioden av intensiv upprepad lästräning. De test som användes för detta 

var tagna från ”Läsettan” av Maj-Gun Johansson. De olika testen bygger på att kunna 

läsa av versaler och gemener samt funktionsord, innehållsord och nonsensord (se vidare 

kapitel 3.6). 

3.2 Urval  
Genom att frångå principen om ett slumpmässigt urval av elever finns ju alltid risken att 

gruppens representativitet kan ifrågasättas, men samtidigt är gruppen så pass liten att 

även ett randomiserat urval inte skulle kunna upphäva eventuell inverkan från faktorer 

som vistelsetid i Sverige, ursprungsland etc.  Det hade nog ändå varit önskvärt att 

studera en lite mer homogen elevgrupp, där framför allt skillnaden avseende vistelsetid i 

Sverige inte var så stor. Man inser lätt att förutsättningarna blir helt olika för en elev 

som bara varit här två månader jämfört med en klasskamrat som varit här i ett helt år. 

Undersökningen fokuserade dock  på varje individs resultat och  eventuella förbättring 

och elevernas prestationer jämförs inte direkt mot varandra. 
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Det fanns dock  några stora fördelar  med att välja en redan befintlig grupp i det att 

eleverna upplevde en viss trygghet genom att de kände varandra och att situationen  mer 

kom att likna ett normalt undervisningsmoment än en rent konstruerad  testmiljö. Det 

var också rent praktiskt  lättare att använda sig av en befintlig elevgrupp för 

schematekniska skäl, även om man skulle kunna se detta som ett ”bekvämlighetsurval”. 

Denscombe (2009)  talar om detta som tydande på en lättjefull inställning till 

forskningen där man gör avkall på kvaliteten på grund av begränsning i tid och/eller 

resurser. Jag vill emellertid mena att en studie i en befintlig elevgrupp mer avspeglar 

verkligheten ute i skolorna, än samma studie utförd i en elevgrupp bestående av 

slumpvis hopplockade elever. Jag som prövare hade heller ingen påverkan på 

pedagogernas val av grupp.  

 

Jag har valt att inte heller använda mig av någon kontrollgrupp. Det hade varit omöjligt 

att finna en helt motsvarande grupp eftersom det rör sig om en elevgrupp nyanlända 

som inte har vistats i Sverige under särskilt lång tid och dessutom har mycket olika 

bakgrunder och varierad vistelsetid i Sverige. Man kan dock till viss del tänka sig att se 

de studier som redan är utförda på området som kontrollgrupper åt eleverna i denna 

studie. 

 

Denna undersökningen får nog dock mest anses vara av utforskande karraktär eftersom 

det här handlar om nyanlända elever som är inlärare av ett andraspråk, medan tidigare 

studier som använt samma testmaterial fokuserat på elever i år ett.  Detta får anses som 

en högst betydande faktor som skiljer studierna åt men där resultaten, i och med ett 

liknande studieupplägg, ändå skulle kunna vara intressanta att jämföra. Det finns ju 

också, som tidigare redovisats, ett par studier på andraspårkselever i engelska, där man 

använt sig av ett liknande studieupplägg men med helt andra utvärderingstest, som kan 

vara relevanta som jämförelse. 

 

 

3.3 Genomförande 
Innan jag genomförde testen informerades eleverna om läsprojektet i stora drag. Jag 

berättade att det skulle innebära att jag skulle komma till klassen varje dag under tre 
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veckors tid, totalt 15 tillfällen. Att de skulle få läsa högt för varandra och att de skulle 

läsa samma text upprepade gånger för att få ett ökat flyt i sin läsning. 

 

Jag träffade eleverna varje morgon då de fick börja med att läsa gårdagens text en gång 

och sedan läsa en ny text högt för bänkkamraten tre gånger. Innan eleverna fick ta sig an 

den nya texten hade jag först läst den högt för dem. Detta för att alla elever i alla fall 

skulle ha hört texten med rätt uttal åtminstone en gång. Eleverna turades hela tiden om 

att läsa och lyssna. Lästräningen genomfördes med alla elever samtidigt. Läsningen var 

en del av klassens ordinarie pedagogiska verksamhet och alla elever deltog.  Eleverna 

satt två och två och läste högt för varandra. 

 

 

3.4 Tidsplan 
 
Torsdag vecka 8. Förtest där varje elev enskilt har fått utföra de fem testmomenten. 

Testledaren har bedömt antal rätt lästa bokstäver/ord och tagit tid på läsningen. 

Måndag till fredag vecka 9-12. Läsning av texter parvis varje morgon i 20-30 minuter. 

Torsdag vecka 12. Eftertest, samma test som före läsperioden. Testledaren har bedömt 

läsningen och tagit tid. 

 

Eleverna hade sammanlagt 15 lästillfällen, men de fick förskjutas något i tid, då 

testledaren tillfälligt var upptagen på annat håll under tre dagar. Elevnärvaron var 

generellt hög under perioden med lästräningen. 

 

3.5 Texter 

De texter som användes under själva lästräningen hämtades från Dahlqvist et.al 1985 

Texternas tydlighet och systematiska uppbyggnad är tilltalande även om det rena 

innehållet möjligen framstår som aningen gammalmodigt. De ursprungliga texterna 

presenteras på läskort med stigande svårighetsgrad i tre nivåer. På nivå ett rör det sig 

om enkla ord i korta meningar, på nivå två om små berättelser med lite längre ord och 

på nivå tre om längre berättelser med svårare text efterhand med upp till 170 ord.  

I denna studie användes bara texterna på nivå tre i den upprepade lästräningen eftersom  

förtestet generellt visade så pass hög nivå på ordavkodningsförmågan. Det finns inga 
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bilder till texterna vilket gjorde att eleverna var tvungna att fokusera på enbart texten. 

Texterna utgjordes av små berättelser på 130-170 ord med stigande svårighetsgrad. 

3.6 Tester 

Undersökningsgruppen utförde samma test före och efter intensivläsningsperioden. 

Testen som användes var hämtade från ”Läsettan” av Maj-Gun Johansson som är ett test 

i avkodning och bokstavskännedom. Dessa diagnoser är evidensbaserade och normerade 

på runt 700 elever under år 2008. De olika testen bygger på att kunna läsa av versaler 

och gemener samt funktionsord, innehållsord och nonsensord. Av upphovsrättsliga skäl 

har jag inte kunnat ta med testen som bilagor. 

 

Testen är framtagna för att vara ett hjälpmedel i arbetet med att kartlägga nybörjares 

basfärdigheter i läsning. Materialet är ett vetenskapligt baserat mätinstrument, som inte 

bara identifierar vad eleven kan och inte kan  i avkodningens viktiga delmoment utan 

också ger informativ pedagogisk vägledning kring vad som behöver tränas ytterligare. 

Så kallade nonsensord används för att mäta hur nybörjarläsarna klarar av den 

fonologiska omkodningen, dvs. att föra över en bokstavsräcka till ett okänt låtsasord. I 

materialet finns det också tillgång till ett test som mäter benämning av siffror. Detta test 

är tänkt som ett tilläggstest och har inte använts i denna studie. Testen har tidigare 

använts huvudsakligen för att mäta hastighet i ordavkodningen för elever i år 1 med 

svenska som modersmål, men så vitt jag vet har de inte tidigare prövats på elever med 

svenska som andraspråk.  Det finns förvisso ett par utarbetade verktyg som är 

konstruerade specifikt för att värdera läsfärdigheter hos elever med svenska som 

andraspårk ( t.ex. Språket på väg, Skolverket 2008,  Nya språket lyfter, Skolverket 2012 

och Eva Bernhardtsons Träna till test  2012), men inget av dessa material fokuserar på 

just ordavkodning. Valet stod således mellan att välja ett test som är riktat till rätt 

elevgrupp men som mäter ”fel” saker eller att välja ett test som  mäter ”rätt” saker men 

som är tänkt att användas på en annan elevgrupp.  Valet föll på Johanssons test som 

dessutom är enkelt att förstå och  lätt att använda. 

Gruppen testades således med Läsettans fem olika testmoment som mäter 

ordavkodningsförmågan, både före och efter tre veckors intensiv lästräning. I det första 

och andra testet handlar det om att eleven ska läsa av 27 versaler och sedan 27 gemener 

som kommer i samma ordning, dock inte i alfabetisk ordning.  I det tredje testet ska 
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eleven läsa 24 olika högfrekventa funktionsord som t.ex., vi, när inte och hon. I det 

fjärde testet läser eleven 24 olika högfrekventa innehållsord som i regel är lite längre än 

funktionsorden och i det femte testet läser eleven 24 olika nonsensord. Alla dessa test 

sker på tid. Testen avslutas med en uträkning där man tar antal rätt lästa bokstäver/ord 

dividerat med tiden multiplicerat med hundra. Detta ger ett värde som sedan via en 

tabell kan omvandlas till ett så kallat stanine-värde.  

Stanineskalan är en niogradig skala där 5 poäng är medelvärde och den är kopplad till 

normalfördelningskurvan så att 54 % ska ha ett resultat inom spannet 4-6 poäng. 

 
    Stanineskalan 
  

3.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, avses att mätningarna är korrekt gjorda och 

möjliga att upprepa och komma fram till samma resultat (Thurén, 2007).  I den här 

studien har jag använt mig av normerade tester som genomförts på ett standardiserat sätt 

vilket ökar möjligheten att upprätthålla en god reliabilitet och validitet (som innebär att 

man verkligen har undersökt det man vill och ingenting annat (Thurén 2007)). I och 

med att tester och textmaterial tidigare huvudsakligen använts för studier av yngre 

elever med svenska som första språk finns det så klart en del tveksamheter kring hur 

resultaten ska tolkas och framför allt hur och om de kan jämföras med resultat från 

andra studier. Man kan tänka sig att äldre elever snabbare förstår hur testet är uppbyggt 

och därav får en fördel. Å andra sidan kan man anta att elever med svenska som 

modersmål kan ha fördel av att de kanske bättre behärskar språket verbalt och att de 

lättare kan tillgodogöra sig texterna  i och med att de har ”rätt” kulturell kontext. Man 

bör nog därför vara mycket försiktig med att generalisera resultaten till andra 

elevgrupper. 
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3.8 Forskningsetik 

Testning och träning ingick som en del av skolverksamheten för eleverna och den var 

därför inte utformad som en frivillig aktivitet. Alla elever ställde sig dock positiva till 

undersökningen.  Eleverna informerades muntligt om studiens upplägg och syfte. Då 

alla elever var över 15 år behövdes enligt Vetenskapsrådets rekomendationer  

(Utbildningsdepartementet 1999) ingen information till vårdnadshavare. Det inhämtades 

därför heller inget godkännande från vårdnadshavare. Alla elever har fått ta del av sina 

egna resultat, men i mitt material har resultaten hållits avidentifierade. 

Enligt Vetenskapliga rådets principer för forskning finns det fyra huvudkrav som bör 

vara uppfyllda, nämligen information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. 

Deltagarna har informerats om syftet med undersökningen, däremot har deltagandet 

varit obligatoriskt då det ingått som en del av den ordinarie pedagogiska verksamheten. 

Eleverna har gett sitt samtycke till att deras avidentifierade resultat kommer att finnas 

med  i den här rapporten, men inte användas i något annat syfte. Utifrån resultaten är det 

inte möjligt att identifiera de individer som ingått i undersökningen.  

 

4 Resultat 
Elva elever testades individuellt i de fem testmomenten versaler, gemener, funktionsord, 

innehållsord och nonsensord. Testet återupprepades efter den tre veckor långa perioden 

med intensiv upprepad lästräning. Samtliga elever närvarade vid båda testomgångarna. 

Resultat från de fem testen presenteras var för sig i tabellform med resultat från förtest 

respektive eftertest.  Staninevärdet erhålls som en funktion av antal rätt lästa bokstäver 

eller ord och den tid (i sekunder) som eleven behövde för att genomföra testet (se 

kapiltel 3.6). 

De förändringar som uppmättes mellan förtest och eftertest sammanfattas i tabell 6,7 

och 8, där tabell 7 redovisar sammanlagda förändringar i test ett och två, framöver 

benämnda som bokstavstest,  tabell 8 visar sammanlagda förändringar från test tre, fyra 

och fem, framöver benämnda som ordtest.  
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4.1 Tabeller - testresultat 
 
Tabell 1. Test 1 (27 versaler) 
 

Elev 
Förtest 
antal rätt Tid (s) Stanine 

Eftertest 
antal rätt  Tid (s) Stanine 

A 18 42 2 22 25 3 
B 17 48 1 23 32 2 
C 21 50 2 23 33 2 
D 24 12 8 26 17 6 
E 22 59 1 25 23 2 
F 24 36 2 24 30 3 
G 21 18 4 22 17 4 
H 23 44 2 24 30 3 
I 21 34 2 23 22 4 
K 24 42 2 25 26 3 
L 23 16 5 23 14 6 
       
Medel 20 35 2,8 24 24 3,5 
 

Tabell 1 visar elevernas  antal rätt utlästa versaler, där maximala antalet rätt är 27.  Alla 

elever har oförändrat eller ökat andelen rätt lästa bokstäver. Alla elever med undantag 

för en elev har oförändrat eller ökat sitt stanine-resultat. Endast en elev läser på 

långsammare tid än tidigare. Övriga har förbättrat sina tider. 

 
 
Tabell 2. Test 2 (27 gemener) 
 

Elev 
Förtest 
antal rätt Tid (s) Stanine 

Eftertest 
antal rätt  Tid (s) Stanine 

A 20 22 3 21 18 4 
B 22 41 2 23 25 3 
C 18 46 2 25 29 3 
D 21 13 6 25 12 8 
E 21 42 2 25 25 3 
F 25 28 3 25 24 4 
G 21 21 3 23 11 9 
H 22 44 2 24 23 4 
I 21 32 2 23 22 4 
K 25 28 3 25 20 5 
L 23 16 5 25 11 9 
       
Medel 22 30 3,0 24 20 5,1 
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Tabell 2 visar antalet rätt utlästa gemener, där maximala antalet rätt är 27. Alla elever 

har ökat i stanine. Alla elever har ett oförändrat eller ökat resultat i antalet rätt. Alla 

elever har förbättrat sin tid. Eleverna presterar över lag  på samma nivå i test ett och två 

men förbättringen mellan  för och eftertest blir för  några elever (G och L) markant med 

en ökning på hela 6 respektive 4 stanine. 

 

Tabell 3. Test 3 (24 funktionsord) 
 

Elev 
Förtest 
antal rätt Tid (s) Stanine 

Eftertest 
antal rätt  Tid (s) Stanine 

A 24 27 5 24 17 6 
B 24 30 4 24 20 5 
C 23 17 6 24 16 6 
D 24 11 8 24 9 9 
E 24 17 6 24 14 7 
F 24 10 9 24 9 9 
G 24 13             7                    23 9              7 
H 24 18 6 24 14 7 
I 22 20 5 24 16 6 
K 24 16 6 24 18 6 
L 24 9 9 24 8 9 
       
Medel 24 17 6,5 24 14 7 
 

Tabell 3 visar antalet rätt utlästa funktionsord där maximala antalet rätt  är 24. 

Funktionsorden förefaller vara bekanta för eleverna och nästan alla läser rätt på samtliga 

ord. Alla elever har oförändrat eller ökat sin stanine. Alla elever utom en har minskat 

sin tid. Elev A och B läser rätt på samtliga ord i båda testomgångarna men förbättrar 

sina tider dramatiskt. Detta är det test som eleverna klarar bäst , med  ett medelstanine 

på hela 6,5 (förtest) och 7,0 (eftertest). Två elever presterar maximalt med stanine 9 

redan vid förtestet varför en eventuell förbättring där inte kan fångas upp med detta 

material. 

 

 

 



  
 

16 

Tabell 4. Test 4 (24 innehållsord) 

Elev 
Förtest 
antal rätt Tid (s) Stanine 

Eftertest 
antal rätt  Tid (s) Stanine 

A 22 38 5                  24           17               6 
B 24 86 6 23 21 6 
C 22 25 6 23 21 6 
D 21 15 7 23 12 8 
E 24 21 6 24 17 7 
F 23 16 7 24 13 8 
G 22 15 7 22 15 7 
H 24 29 6 23 25 6 
I 19 41 5 19 27 5 
K 22 18 7 22 18 7 
L 24 10 9 24 10 9 
       
Medel 22 29 6,5 23 16 6,8 
 

Tabell 4 visar antalet rätt utlästa innehållsord där maximala antalet rätt är 24. 

Innehållsorden är i regel något längre än funktionsorden och utgör genomgående en 

större utmaning för eleverna. Framförallt är det tiden som rusar iväg. Alla elever har ett 

oförändrat eller ökat värde av stanine mellan testomgångarna. Två elever har minskat 

antal rätt, fem elever har oförändrat resultat och tre elever har ökat antalet rätt. 

Tidsmässigt har alla elever ett oförändrat eller ett förbättrat resultat men med en stor 

spridning. Elev B förbättrar sin tid med hela 65 sekunder. 

 

Tabell 5. Test 5 (24 nonsensord) 
 

Elev 
Förtest 
antal rätt Tid (s) Stanine 

Eftertest 
antal rätt  Tid (s) Stanine 

A 21 38 6 22 24 6 
B 23 34 7 21 33 7 
C 22 27 7 23 26 8 
D 15 20 7 19 19 8 
E 23 33 7 21 27 7 
F 21 32 7 24 24 8 
G 19 23 7 19 19 8 
H 18 39 5 22 29 7 
I 17 50 5 18 36 5 
K 22 31 7 24 25 8 
L 23 15 9 23 13 9 
       
Medel 19 31 6,7 21 25 7,4 
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Tabell 5 visar antalet rätt lästa så kallade nonsensord där maxmala antalet rätt  är 24. 

Nonsensorden förefaller inte vara så svåra som  man kanske kunnat tro. Alla elever har 

oförändrat eller förbättrat resultat på stanine. Två elever har minskat antalet rätt, två 

elever har ett oförändrat resultat och sju elever har förbättrat sitt resultat. Tidsmässigt 

har alla elever läst snabbare. Tiderna varierar väldigt mycket mellan eleverna också i 

detta testmoment med en spridning mellan 15-50 sekunder i förtestet. Vissa förbättrar 

sina tider med upp till 14 sekunder medan andra  förbättras ett par sekunder. 

 
4.2 Tabeller- medelvärden och förändringar 
 
Tabell 6. Totalresultat (test 1-5) stanine 
 

Elev 
Förtest 
summa stanine 

Eftertest 
summa stanine 

Förändring 
stanine totalt 

A 4,2 5,0 +0,8 
B 4,0 4,6 +0,6 
C 4,6 5,0 +0,4 
D 7,2 7,8 +0,6 
E 4,4 5,2 +0,8 
F 5,6 6,4 +0,8 
G 6,4 7 +0,6 
H 4,2 5,4 +1,2 
I 3,8 4,8 +1,0 
K 5,0 5,8 +0,8 
L 7,4 8,4 +1,0 
    
Medel 5,2 5,9 +0,7 
Median 4,6 5,4 +0,8 
 

Tabell 6 visar medelvärde på stanine från test 1-5 samt förändring mellan för- och 

eftertest. Här har elevernas stanine summerats från samtliga fem testmoment för att 

sedan divideras med fem så att man erhåller ett medelvärde per individ. Det framgår 

tydligt att alla elever, så väl lågpresterande som högpresterande har förbättrat sina 

resultat. Bland de som totalt ökat sina poäng mest återfinner vi både elever som i 

förtesten visat på svaga resultat (elev H och I) samt den elev som presterat bäst av alla 

(elev L). 
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Tabell 7. Delresultat bokstavstest (1+2) stanine 
 

Elev 
Förtest 
summa stanine 

Eftertest  
summa stanine 

Förändring 
stanine  

A 2,5 3,5 +1,0 
B 1,5 2,5 +1.0 
C 2,0 2,5 +0,5 
D 7,0 7,0 0,0 
E 1,5 2,5 +1,0 
F 2,5 3,5 +1,0 
G 3,5 6,5 +3,0 
H 2,0 3,5 +1,5 
I 2,0 4,0 +2,0 
K 2,5 4,0 +1,5 
L 5,0 7,5 +2,5 
    
Medel 2,9 4,3 +1,4 
Median 2,5 3,5 +1,0 
 

Tabell 7 visar individuella medelvärden från test av gemener och versaler samt 

förändring mellan för- och eftertest. Här summeras således elevernas stanine från test ett 

och två och divideras sedan med två för att erhålla genomsnittligt resultat per individ. 

Vi kan notera två högpresterande elever där en förbättras påtagligt (elev L) medan den 

andre inte förbättras alls (elev D). 
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Tabell 8. Delresultat ordtest (3-5) stanine 
 

Elev 
Förtest 
summa stanine 

Eftertest 
summa stanine 

Förändring 
stanine  

A 5,3 6,0 +0,7 
B 5,7 6,0 +0,3 
C 6,3 6,7 +0,4 
D 7,3 8,3 +1,0 
E 6,3 7,0 +0,7 
F 8,0 8,3 +0,3 
G 7,0 7,3 +0,3 
H 5,7 6,7 +1,0 
I 5,0 5,3 +0,3 
K 6,7 7,0 +0,3 
L 9,0 9,0 0 
    
Medel 6,6 7,1 +0,5 
Median 6,3 7,0 +0,7 
 

Tabell 8 visar individuellt medelvärde från test 3-5. Här summeras således elevernas 

stanine från test av funktionsord, innehållsord och nonsensord och divideras med tre för 

att erhålla genomsnittligt resultat för varje elev. Generellt sett ligger resultaten högt 

redan i förtestet, men man ser ändå en tydlig förbättring över lag. Elev L presterar 

maximalt redan på förtest, varför en eventuell förbättring inte går att värdera. 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Flertalet elever verkar ha utvecklat sin läsförmåga eftersom de i testen tydligt har visat 

att de avkodar betydligt snabbare nu än tidigare.  I test ett och två presterar eleverna 

generellt sämre (medelstanine 2,9 före respektive 4,3 efter)  än i test tre, fyra och fem 

(medelstanine 6,6 före respektive 7,1 efter). Det är dock i bokstavstesten, framför allt 

vid test av gemener, som man ser den största förbättringen med i snitt 1,4 stanine per 

elev. I ordtesten förbättras stanine bara med  i snitt 0,5 stanine per elev.  

Versaler. Detta är det första testet eleverna utsätts för och möjligen avspeglas detta i  

resultatet som är sämst blande de fem testmomenten med ett medelstanine på 2,8 i 

förtestet. I eftertestet hamnar medelstanine på 3,5 vilket alltså utgör en tydlig förbättring 

men långt ifrån den förbättring som ses vid test av gemener. 
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Gemener.  I förtestet presterar eleverna ganska svagt med ett medelstanine på 3 men 

detta är det test där eleverna ökar sina totala stanine mest med hela 23 poäng och 

hamnar i eftertestet på medelstanine 5,3. 

Funktionsord. Eleverna presterar generellt mycket bra på funktionsorden där nästan 

samtliga läser alla rätt. Dessutom håller man genomgående hög hastighet. 

Innehållsord. Här förefaller orden vara något svårare med generellt färre antal rätt. 

Några elever förbättrar sina tider dramatiskt. 

Nonsensord. Trots att nonsensorden är ”nya” för eleverna har de förhållandevis många 

rätt, men tiderna blir här generellt längre än i alla de andra testen. Totalt sett förbättrar 

sig elevgruppen med 7 stanine. 

Man ser stora individuella variationer bland elevernas resultat. En elev (L) presterar 

genomgående så höga resultat i ordtesterna med stanine 9/9/9 att man där inte kan 

värdera en eventuell förbättring. Ytterligare ett par elever (D och F) är högpresterande 

med genomgående stanine 7-9 i ordtesterna men visar båda två på förbättrade resultat i 

eftertesten talande för att även elever på en högre ”läsnivå” dragit nytta av 

läsövningarna. Även elever med svaga resultat i förtesten har tydligt förbättrats. Elev D 

är dessutom den elev som presterar bäst på bokstavstesten. Elev G utmärker sig i 

bokstavstesterna genom att förbättra sig med hela 3 stanine, medan förbättringen i 

ordtesten blir 0,3 stanine. 

 

5  Analys och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka effekter tre veckors intensiv läsning kan ge 

nyanlända elever med svenska som andraspråk. Hur har lästräningen påverkat 

ordavkodningsförmågan? 

Resultatet indikerar att tre veckors intensiv upprepad läsning i helklass kan ha haft 

positiva effekter på nyanlända svenska som andraspråkselevers ordavkodningsförmåga.  

Efter lästräningen verkade ordavkodningsförmågan hos eleverna ha förbättrats markant, 

även om det bör noteras att de test som använts i studien för att värdera effekterna av 

träningen  inte är validerade för svenska som andraspråkselever. 
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Att upprepad läsning i helklass förbättrar elevernas läsförmåga i avseende på 

ordavkodning kan ha flera olika orsaker. En förklaring kan till exempel vara att 

mängden läsning blir större än vid vanlig undervisning. Övningarna som skedde i form 

av korta intensiva pass med direkta repetitioner av samma text ger en överinlärning av 

vissa återkommande ord och/eller ortografiska mönster (Elbro, 2004). Det ges tid till 

överinlärning och det långsiktiga målet med metoden är en automatisering av elevernas 

ordavkodningsförmåga.  

Det finns forskning som tydligt påvisar vikten av att ständigt ägna tid åt läsning då detta 

är en förmåga som försämras om den inte hålls vid liv. Alltså innebär det inte 

nödvändigtvis att det är själva metoden med upprepad läsning som fått eleverna att bli 

snabbare läsare utan det kan också ha att göra med den ökade mängden text som 

eleverna har läst under perioden. Det viktiga kanske är den tid som läggs ner på att läsa 

en text, inte hur många gånger den upprepas? Therrien (2004) drar i sitt försök till meta-

analys dock slutsattsen att upprepad läsning leder till såväl förbättrat läsflyt som 

läsförståelse.  

 

Metoden med upprepad läsning har studerats tidigare också på andraspråksinlärare men 

endast i mycket begränsad omfattning (Taguchi, 1997, Taguchi & Gorsuch 2002, 

ZhaoHong & Cheng-ling 2010). Resultaten här spretar något även om ett par av 

ovanstående forskare drar slutsattsen att metoden är effektiv även för denna elevgrupp. 

I dessa studier är det det engelska språket som studerats och jag har inte kunnat hitta 

några tidigare studier med upprepad läsning på elever med svenska som andraspråk. 

Forskare som arbetar med upprepad läsning är inte helt överens om hur metoden ska 

praktiseras. Bland annat diskuteras hur många gånger läsningen skall upprepas. 

Therrrien (2004) och Lundberg (2010) menar att det är individulet hur många gånger en 

text skall läsas medan Samuels (1997) menar att det i allmänhet inte finns någon 

mening med att upprepa texten mer än tre till fyra gånger.  Enligt vissa undersökningar 

ger upprepad läsning också bäst effekt när eleverna får feedback på fellästa ord 

(Dowhower 1987, Therrien 2004). Tyvärr kunde jag inte erbjuda vare sig individuell 

anpassning avseende antalet repetitioner eller möjligheten till feedback i min studie 

eftersom den utfördes i helklass med låg vuxennärvaro. Möjligtvis skulle man ha 

försökt få eleverna att själva mer aktivt kommentera och hjälpa varandra, men detta var 

också svårt då flera av dem  inte kände till hur orden egentligen skulle uttalas. Det fanns 
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dock elever som själva sökte feedback genom att hela tiden fråga om hur vissa ord 

skulle läsas och be om hjälp med sitt uttal.  

  

Det kan nog vara av stor vikt att anpassa texterna utifrån elevens läsnivå, med en viss 

utmaning samtidigt som eleven ska känna att den faktiskt kan läsa. Enligt Lundberg 

(2010) kan för svåra texter vara förödande för fortsatt läsutveckling och Taube (2007) 

belyser vikten av att utveckla tro på sin egen kompetens i läsinlärningen. Också 

Cummingham (2002) visar på betydelsen av individanpassade texter. I min studie hade 

jag dock inte möjlighet att ge eleverna individuellt anpassade texter. Dels saknades både 

tid och lämpliga textmaterial för detta och dels hade jag inte full kännedom om 

elevernas olika läsförmågor innan studiens start. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Det finns en hel del att diskutera kring denna studies upplägg och metodval. Valet av en 

befintlig elevgrupp istället för en randomiserad grupp med kontroller har redan 

diskuterats i metodbeskrivningen och man skall alltså i huvudsak se detta som en 

experimentstudie då använt material och metod inte tidigare testats på svenska som 

andraspråkselever. Även valet av lämpligt testmaterial är tidigare diskuterat i 

metodbeskrivningen (kapitel 3.6) och det hade så klart varit önskvärt med ett, för 

ändamålet, något bättre värderingsinstrument. 

Maj-Gun Johanssons tester är  normerade för stanineskalan utifrån elever i år 1 där man 

alltså i en given grupp ska kunna förvänta sig ett medelvärde på 5 poäng. Ser man på 

totalpoängen i denna studies förtest så hamnar medelvärdet på 5,2 vilket talar för att 

detta test faktiskt skulle kunna vara relativt adekvat för ändamålet. Tittar man närmare 

på resultaten i de enskilda testen ser man dock en betydande spridning, med generellt 

svaga resultat i test för gemener och versaler och betydligt starkare resultat i testen för 

funktionsord, innehållsord och nonsensord.  

Testen är i sig inte utarbetade eller validerade för att följa elevers läsutveckling över tid 

utan egentligen bara för att fungera som  underlag för fortsatt lästräning.  Då samma test 

användes för värdering vid både studiestart och avslut kan man så klart tänka sig att en 

del av det förbättrade resultatet berodde på att eleverna lärt sig testet. Eftersom testen 

också utfördes med  endast  tre veckors mellanrum kan detta ha varit än mer avgörande 
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för de förbättrade testresultaten. Det finns såklart också en påverkan i att testledaren 

kommer ihåg elevernas resultat och blivit mer erfaren på att utföra testen andra gången 

jämfört med vid det initiala testtillfället. 

Det hade varit intressant att också värdera eleverna med ett annat test, kallat H4, som 

tidigare används i studier för att mäta hur många ord en elev kan läsa på en minut, men 

tyvärr hade jag inte tillgång till det testet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Även om själva värderingsinstrumentet i sig inte är validerat för just denna elevkategori 

bestående av äldre elever med svenska som andraspråk och att det finns en del andra 

faktorer som till viss del kan ha påverkat resultaten, går det inte att bortse från att 

resultaten markant förbättrats i gruppen. Totalt förbättras gruppen med hela 46 

staninepoäng vilket ger en medelökning från 5,2 till 5,9 poäng. Den största förbättringen 

sker i de moment där eleverna presterar svagast i förtestet, nämligen i läsning av 

versaler och gemener. 

Förklaringen till att eleverna presterade så pass dåligt i de första två deltesten, där det 

handlade om att läsa gemener och versaler, tror jag har att göra med deras svårigheter 

med uttalet av de svenska bokstäverna var för sig. Så fort bokstäverna läses i form av 

stavelser i orden blir resultatet ett helt annat. Man kan se att eleverna i förtestet presterar 

bra på nonsensorden, som i regel är något kortare. Deras relativt korta bekantskap med 

det svenska språket har kanske ännu inte lärt dem att känna igen  innehållsorden vilket 

därför gör dessa ord lite svårare i det att de består av fler bokstäver. Detta bekräftades 

också i samtal med eleverna där ingen kommenterade att det inte var riktiga ord som de 

fick läsa, medan det var flera av dem som framhöll att de riktiga orden var svåra att läsa. 

Man kan tänka sig att förhållandet blir något av det omvända i en svenskspråkig 

förstaklass, där alfabetets bokstäver är lättare var för sig än när de sätts ihop till ord och 

där nonsensorden blir de svåraste, då dessa är helt nya och obekanta. 

Jag tycker sammantaget att man kan våga dra slutsatsen att metoden med upprepad 

läsning verkar ha en positiv effekt på svenska som andraspråkselevers förmåga till 

ordavkodning. Flertalet elever har förbättrat sina resultat inom nästan alla testområden 

och ofta med flera staninepoäng. Eleverna har upplevts motiverade och sporrade av att 

se resultatförbättringen. 
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Det finns som tidigare beskrivits en svaghet i det att samma test använts både före och 

efter studieperioden, med bara tre veckors mellanrum. Möjligen kan en viss del av det 

förbättrade resultatet bero på att eleverna lärt sig testets själva struktur och upplägg. Jag 

tror dock inte att eleverna kommit ihåg själva bokstavsföljderna och orden i någon 

större utsträckning då de inte förekom något kringliggande sammanhang. Nonsensorden 

är ju till exempel helt irrelevanta sammansättningar av stavelser som troligen ingen 

skulle lägga på minnet.  

Det är också möjligen, som många forskare redan konstaterat (Johansson 2010 m.fl.), 

svårt att avgöra om det är den upprepade läsningen i sig, eller bara den ökade 

textmassan som leder till förbättrade testresultat. I grunden är ju också alla 

forskningsresultat inom undervisningsområdet svårtolkade eftersom så många andra 

faktorer än själva undervisningsmetoden inverkar på elevernas inlärning (Elbro 2004, 

Hoien & Lundberg 1999, Troia, 1999). Då elevgruppen i undersökningen var så 

heterogent sammansatt med några elever som vistats ett år i Sverige och andra som bara 

varit här ett par månader skulle man nog ha kunnat förvänta sig ett än spretigare resultat. 

Samtidigt är det så många andra faktorer som säkert påverkar, som elevens tidigare 

utbildningsnivå, föräldrars inställning till utbildning, vilket modersmål eleven har och 

hur många andra språk eleven behärskar etc. vilket gör att skillnaderna avseende 

vistelsetid i Sverige inte kan anses utgöra en så dominant faktor. 

 

5.3 Potentiella framtida projekt  
 
För vidare forsking hade det varit intressant att använda sig av samma texter för att se 

hur långt  man skulle kunna nå vid träning av uttal. Det textmaterial som används i 

studien har också en tydlig inriktning på träning av olika ljud så som sj-ljudet, ng-ljudet 

osv i de olika texterna. 

Många forskare trycker på att läsning ständigt behöver underhållas och utmanas för att 

eleven ska hålla kvar sin uppnådda nivå över tid. Att avkoda ord är en uppövad 

färdighet och risken är stor att en färdighet försämras om den inte praktiseras i 

tillräckligt hög grad (Taube, 2007). Mycket talar därför för att de positiva effekterna 

från en tre veckors intensiv träning, som i denna studie, rikserar att bli kortvariga såvida 

inte lästräningen fortsätter. Man ska dock inte underskatta den positiva effekten av det 

förbättrade självförtroende som elever uppnår genom att faktiskt se sina förbättrade 
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resultat i svart på vitt och den ökade motivation som elever kan få genom att känna ett 

flyt i läsningen. 

Det skulle därför vara mycket intressant att följa elevernas utveckling framöver för att 

se om effekterna går att bibehålla över tid, och i så fall kartlägga mekanismerna bakom 

detta, eller om resultaten tenderar att försämras med tiden. 
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