
Student  

Ht 2016 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet, 90 hp 
Specialisering språk- skriv- och läsutveckling 

 

Intensiv avkodningsträning för en 
vuxen andraspråkselev 

- En interventionsstudie på sfi 

 

BrittMarie Önnebro 
 

 





 

Abstract 

 
This study analyses the effects of an intervention using Wendickmodellens Intensivläsning to 

practice word decoding. The focus was to study if this intervention could help adult L2 learners in 

their decoding progress. The study also investigated whether the students´ phonological knowledge 

increased during the intervention. Two adult students with word decoding difficulties in Swedish 

were identified and selected to participate in this study. One student took part in the intervention as 

the intervention group, and the other one participated in ordinary classroom activities, as a control 

group. The intervention group received decoding practice, five days a week, 20-30 minutes each 

time, for a total of 20 sessions during a five week period. Both students were tested before and after 

the intervention. The results showed that the student participating in the intervention made progress 

in decoding ability in each test compared to the control student. Both students increased their 

phonological awareness, although not significantly. The conclusion of this study is that decoding 

practice with Wendickmodellens Intensivläsning increases decoding ability.  
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1 Inledning   

Ytterligare och djupare forskning krävs om andraspråksinlärning av flera skäl 

(Abrahamsson, 2009). Ett är det faktum att en stor majoritet av människor i världen 

lever i fungerande flerspråkiga kontexter och därför tillägnar sig språk under varierade 

omständigheter och dagligen använder ett eller flera språk utöver modersmålet. Den 

tilltagande globaliseringen, politiska, kulturella och ekonomiska utbyten samt resor och 

migration, gör att andraspråksinlärning blir en allt vanligare, och till och med 

nödvändig, aktivitet också i samhällen som tidigare varit homogena i sitt språk.  Det 

finns också utbildningspolitiska och pedagogiska skäl att studera andraspråksinlärning 

och endast med en djupare insikt och kunskap om språkinlärning och flerspråkighet 

torde politiker och språklärare kunna skapa optimala förutsättningar för 

språkundervisningen (Abrahamsson, 2009).  

 

Samhället ställer allt högre krav på vår läs- och skrivförmåga (Fälth, 2013; Høien & 

Lundberg, 2013; Liberg & Säljö, 2014; Wedin, 2010) och allt fler invandrare som 

kommer till Sverige saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter (Franker, 2013). De 

flesta nyanlända har ambitionen att så snart som möjligt lära sig kommunicera i tal och 

skrift på det nya språket och flertalet av eleverna på sfi (kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare), deltar i en etableringsplan via Arbetsförmedlingen. 

Etableringsersättningen betalas ut under maximalt två år och är ingen rättighet utan 

förutsätter en motprestation i form av t.ex. studier. Under den tiden läser eleverna sfi 

och ska således tillägna sig det svenska språket. De ska som självständiga individer 

efter hand kunna delta och fungera i det svenska arbets- och samhällslivet (Franker, 

2013). Även Skollagen är tydlig på den punkten:  

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 

arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling (SFS, 210:800, 20 kap. 2 §).  

Det är således viktigt också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att 

andraspråksinlärare så snabbt som möjligt tillägnar sig språket och integreras i 

samhället. För att eleverna ska kunna uppnå detta krävs goda kunskaper om 

andraspråksinlärning hos de lärare som undervisar i svenska för invandrare.  

Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge 

vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. En elev med ett annat 

modersmål än svenska ska inom sfi få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. 

Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv. Sfi syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande 

läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är läs-och 

skrivkunnig eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läs- och 

skrivundervisning inom ramen för sfi (Skolverket, 2011, s. 128).  

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och med mycket olika förutsättningar. Såväl 

elevernas bakgrund som deras mål med utbildningen varierar kraftigt och utbildningen 

ska därför anpassas för att kunna möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2015). Sfi-undervisningen har länge fokuserat på vardaglig 

och företrädesvis muntlig kommunikation, enligt Lindberg och Sandwall (2012), men 

det muntliga räcker inte längre. För att kunna möta de krav samhället ställer på 
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medborgares läs- och skrivförmåga behöver andraspråkselever även tillägna sig en god 

läsförmåga. 

 

Förenklat kan sägas att läsning består av två förmågor: avkodning och förståelse 

(Carlström, 2016). Som sfi-lärare möter jag dagligen vuxna andraspråksinlärare i 

klassrummet som behöver mycket hjälp och stöd i sin läs-och skrivutveckling, inte 

minst med avkodning och bokstavsljud. För barn i grundskolan har intensiv lästräning 

visat sig ge bättre resultat än specialundervisning som bedrivs i form av enstaka insatser 

(Torgesen, 2002; Wolff, 2011), och det torde även gagna vuxna andraspråksinlärare. 

Det är följaktligen av specialpedagogisk relevans att sätta in adekvata åtgärder för att, i 

ett så tidigt skede som möjligt i svenskundervisningen, träna ovanstående förmågor för 

att möta såväl samhällets som elevernas behov.  

 

Denna studie intresserar sig för elever som inte kommit så långt i sin 

svenskundervisning att de självständigt kan tolka och förstå innehållet i en svensk text. 

Dessa elevers svenska ordförråd är ännu alltför begränsat och läsförståelsen kommer 

därför inte studeras i denna studie. Fokus kommer att riktas på läsningens tekniska 

aspekter, d.v.s. avkodningen.  

1.1 Syfte 

Studien syftar till att belysa om strukturerad och intensiv avkodningsträning gagnar 

vuxna andraspråkselever med ett annat modersmål än svenska. Studien avgränsas till att 

undersöka om eleverna, som kan läsa på sitt modersmål, kan utveckla sin 

avkodningsförmåga samt, som en följd därav, sin fonologiska medvetenhet redan i ett 

tidigt skede i inlärningen av svenska.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka effekter kan intensiv avkodningsträning med Wendickmodellen ge på två 

vuxna sfi-elevers avkodningsförmåga? 

 Vilka effekter kan intensiv avkodningsträning med Wendickmodellen ge på två 

vuxna sfi-elevers medvetenhet om svenskans fonologiska system? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning kring andraspråksinlärning, styrdokument 

om sfi, begreppen litteracitet, fonologisk medvetenhet samt läsning och dess 

komponenter. Därefter följer en kort redogörelse av några specialpedagogiska 

perspektiv. Kapitlet avslutas med att redogöra för intervention som metod samt en 

sammanfattning av Wendickmodellen.  

2.1 Andraspråksinlärning 

Modersmålet är det språk som en individ tillägnar sig först och är synonymt med ett 

förstaspråk i språkvetenskapliga sammanhang (Abrahamsson, 2009). Ett andraspråk är 

således ett språk som lärs in efter förstaspråket. En infödd talare kan med lätthet 

identifiera en andraspråkstalare, åtminstone om personen påbörjat sin språkinlärning i 

vuxen ålder. En modersmålstalare av svenska kan tämligen enkelt höra skillnad på 

finsk, tysk eller fransk brytning (Abrahamsson, 2009).  

 

Att inlärningshastighet och inlärningsframgång varierar mellan andraspråksinlärare är 

allmänt känt, menar Abrahamsson (2009) vidare, och nämner inlärningsålder som en 

avgörande faktor för hur snabb och framgångsrik inlärningen kommer att bli. Barn 

tenderar att lära sig ett andraspråk på relativt kort tid medan många vuxna inlärare 

strävar under lång tid med det nya språket utan att nå samma framgång som sina barn 

(Abrahamsson, 2009). Lindberg (2002) däremot, hävdar att äldre barn och vuxna 

tillägnar sig ett andraspråk snabbare än yngre barn. Äldre barn och vuxna har fördelen 

av att ha kommit längre i sin kognitiva utveckling, och därigenom kan de bättre dra 

nytta av undervisning än små barn som har sämre memoreringstekniker och 

inlärningsstrategier (Lindberg, 2002). I likhet med Lindberg (2002) anser Hyltenstam 

(2007) att om en person utvecklat sitt begreppsförråd på sitt modersmål så innebär 

andraspråksinlärningen till stor del att sätta nya “språkliga etiketter“ på redan kända 

begrepp (Hyltenstam, 2007, s. 55).  

 

En debatt som pågått sedan 70-talet inom andraspråksfältet är den om modersmålets roll 

och påverkan vid inlärningen av ett nytt språk. Modersmålet ansågs interferera med, 

dvs. störa, inlärningen av nya vanor (Abrahamsson & Hyltenstam, 2013). De fel som en 

andraspråksinlärare gör ansågs bero på påverkan från modersmålet, så kallad transfer, 

överföring. Lindberg (2002) däremot, menar att modersmålet fungerar som ett stöd vid 

andraspråksinlärning. När det kommer till uttalet uppvisar vuxna betydligt mer transfer 

än barn som tenderar att lättare tillägna sig språkljuden i det nya språket (Romaine, 

1995). Abrahamsson (2009) beskriver såväl positiv som negativ transfer. Dessa 

processer skall dock inte ses som separata utan som en och samma process. Positiv 

transfer, facilitering, innebär att inlärningen underlättas då de nya erfarenheterna 

stämmer överens med de gamla. Om dessa erfarenheter däremot inte stämmer överens 

störs inlärningen och en negativ transfer, interferens, uppstår. Vid inlärning av ett nytt 

språk överförs gamla vanor och utmaningen består i att tränga undan vanor som inte är 

relevanta i det nya språket (Abrahamsson, 2009).  
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Andraspråk ska inte förväxlas med främmandespråk (Abrahamsson, 2009). Ett 

andraspråk lärs in i en miljö där språket används och fungerar som huvudsakligt 

kommunikationsspråk, (t.ex. invandrare lär sig svenska i Sverige), medan ett 

främmandespråk lärs in i en miljö där språket inte används på ett naturligt sätt, (t.ex. 

ämnet franska i en svensk skola) (Abrahamsson, 2009). Ett andraspråk kan tillägnas vid 

såväl formell inlärning som genom informell inlärning (Hammarberg, 2013). Formell 

inlärning sker genom undervisning, (t.ex. sfi), medan informell inlärning sker genom 

kontakt med språket i vardagen.  

 

Forskning om andraspråksinlärning startade vid tidigt 1900-tal och har som 

vetenskaplig disciplin en mycket kort historia. Det är dock inte själva fenomenet 

andraspråksinlärning som är nytt utan själva forskningen kring andraspråkets 

inlärningsprocesser (Abrahamsson, 2009). Andraspråksinlärning ska ses som en del av 

en socialisationsprocess där strävan efter delaktighet i den nya sociala gemenskapen 

spelar en central roll (Norton Peirce, 1995). Det ställer dock krav på omgivningen. Om 

det är ett för stort socialt glapp mellan gruppen andraspråkstalare och målspråksgruppen 

försvåras denna socialiseringsprocess och gemenskapen i det nya samhället uteblir. 

Detta kan leda till att andraspråkstalare inte får praktisera målspråket i så stor 

utsträckning (Norton Peirce, 1995). I likhet med Norton Peirce (1995) betonar Franker 

(2013) att språk skapas och formas, inte enbart i en skolkontext, utan i de dagliga 

aktiviteter som förekommer i samhället. Jarvis (1992) hävdar att lärandet sker i en 

sociokulturell kontext:“the process of learning is located at the interface of people´s 

biography and the sociocultural milieu in which they live, for it is at this intersection 

that experiences occur“ (Jarvis, 1992, s. 17). Inom andraspråksforkning har Vygotskys 

teorier om det sociala samspelet varit betydelsefulla och vi är i vårt lärande beroende av 

olika sorters stöd eller “mediering“ (Lindberg, 2013, s. 492). Mediering kan ske i en 

social gemenskap genom att delta i olika aktiviteter med mer erfarna personer (t.ex. 

andraspråkstalare och målspråksgrupp). Innan andraspråksinlärare har de kunskaper 

som behövs för att kunna agera självständigt spelar detta stöd från omgivningen en 

viktig roll (Lindberg, 2013). 

2.2 Vad säger styrdokumenten om sfi? 

Sfi, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, är en kvalificerad 

språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i 

svenska språket (Skolverket, 2012a). En elev som har ett annat skriftsystem än det 

latinska alfabetet ska få läs- och skrivundervisning och utbildningen ska anpassas till 

elevens intressen, erfarenheter och långsiktiga mål. Utbildningen består av tre olika 

studievägar, 1, 2 och 3. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B, studieväg 2 av 

kurserna B och C samt studieväg 3 av kurserna C och D. Studieväg 1 vänder sig till 

personer med ingen eller mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till elever med 

studievana (Skolverket, 2012a). En lagändring inom vuxenutbildningen trädde i kraft 

första januari 2016 och började tillämpas första juli samma år (Prop. 2014/15:85). 

Denna lagändring innebär bland annat att utbildningen inom sfi upphör som en egen 
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skolform och går in under kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska också 

effektiviseras och anpassas bättre efter varje elevs individuella behov och 

förutsättningar. För utrikesfödda personer som invandrar till Sverige är vägen till arbete 

ofta lång, i genomsnitt längre än andra jämförbara länder (Regeringskansliet, 2016). Två 

viktiga förutsättningar för att etablera sig i det svenska samhället är dels att behärska det 

svenska språket och dels att ha en utbildning som fungerar på den svenska 

arbetsmarknaden. För att båda dessa förutsättningar ska uppfyllas är sfi-undervisningen 

avgörande (Regeringskansliet, 2016). Också i Skolverkets läroplan för 

vuxenutbildningen (2012a) framgår det tydligt att utbildningen ska anpassas efter varje 

elevs olika behov och förutsättningar:  

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och 

undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar (Skolverket, 

2012b, s. 10).  

Enligt Skollagen ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 

det är då av vikt att hitta metoder som är vetenskapligt prövade för att stödja dessa 

elever på bästa sätt (SFS, 2010:800. 1 kap. 5 §). Läs- och skrivundervisning är ett av 

“de språkliga redskap för kommunikation“ som eleverna behöver rustas med för att 

möta samhällets behov (Skolverket, 2011, s. 128).  

2.3 Litteracitet 

Litteracitet är ett omdiskuterat begrepp och definitionen har varierat över tid. Det 

engelska begreppet literacy definierades till en början som “läs- och skrivkunnighet“ 

(UNESCO, 2006).  Numera har begreppet vidgats och innefattar, inte bara de kognitiva 

aspekterna, utan också de sociala och kulturella aspekterna av läsning och skrivning 

(UNESCO, 2006). Den vidare betydelsen av begreppet innefattar, förutom läs- och 

skrivaktiviteter, även berättande, symboler och bilder (UNESCO, 2006) och relaterar till 

individens behov och den kontext individen befinner sig i. UNESCO (2001) beskriver 

litteracitet i två nivåer, baslitteracitet och funktionell litteracitet, där baslitteracitet 

handlar om att kunna läsa (avkoda) och skriva (utljuda) en enkel text med ett känt 

innehåll: “a person is literate who can with understanding both read and write a short 

simple statement on his everyday life“ (UNESCO, 2001, s. 11). Funktionell litteracitet 

innefattar, förutom den tekniska läs- och skrivfärdigheten, också förmågan att kunna 

använda läsning och skrivning i praktiska situationer i det samhälle personen lever i: “a 

person is functionally literate who can engage in all those activities in which literacy is 

required for effective functioning of his group and community“ (UNESCO, 2001, s. 11).  

2.4 Fonologisk medvetenhet  

Fonologisk medvetenhet är insikten om att språket består av ljud och förmågan att 

handskas med språkljuden i sig utanför vanliga språkanvändningssituationer (Lundberg, 

Taube & Toréus, 1984), alltså en förståelse av att talet består av mindre delar, såsom 

bokstäver (grafem) och bokstavsljud (fonem) (Carlström, 2016; Hyltenstam, 2007; 

Torgesen & Wagner, 1987). Det är således inte ordens betydelse uppmärksamheten 
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riktas emot utan istället ljudstrukturen (Lundberg, 2006). Rimuppfattning och 

uppdelning av ord i stavelser och ljud är exempel på aktiviteter som innefattar inslag av 

fonologisk medvetenhet (Lundberg, Taube & Toréus, 1984). Att bli en språkligt 

medveten person innebär en insikt om att språket har en form och inte bara ett innehåll 

(Magnusson & Nauclér, 1993). Det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet 

och graden av läsförmåga. Detta samband gäller för språk med alfabetisk skrift, till 

skillnad från ortografisk eller stavelsebaserad skrift. Det är nödvändigt, för 

andraspråksinlärare, att förstå att det svenska språket består av bokstäver representerade 

av bokstavsljud. Detta är dock ingen “lätt match“ eftersom språkljuden inte alltid 

uppfattas på det sätt som de gör för vana läsare (Magnusson & Nauclér, 1993). Det som 

för vana läsare uppfattas som klart åtskilja ljud kan för en nybörjarläsare uppfattas som 

rena “ljudröran“. Alla ljud i ett ord färgar dessutom av sig på varandra vilket försvårar 

identifieringen av olika språkljud (Magnusson & Nauclér, 1993, s. 2).  

 

I vår kultur har vi ett alfabetiskt skriftsystem baserat på bokstäver som kombineras till 

större enheter, som ord, fraser och meningar (Hyltenstam, 2007). I andra kulturer 

förekommer stavelsebaserade (syllabiska) skriftsystem, t.ex. tigrinja, och ett-tecken- 

för-ett-ordbaserade (logografiska) skriftsystem, t.ex. kinesiskan. Som grund för barns 

läs- och skrivinlärning har den fonologiska medvetenheten stor betydelse (Carlström, 

2016). Viss forskning hävdar dock att det är oklart om fonologisk medvetenhet också är 

viktig för andraspråksinlärare (Torgesen & Wagner, 1987). Däremot är fonemisk 

medvetenhet en klart viktig komponent vid tillägnande av ett andraspråk (Skehan, 

1991). Fonemisk medvetenhet är en del av den fonologiska medvetenheten och innebär 

kunskap om att ord består av enskilda ljud. Det innebär att man också kan urskilja var i 

ordet ett visst ljud hörs (Carlström, 2016). Fonemisk medvetenhet beskrivs av Skehan 

(1991) som förmågan att uppfatta främmande fonem i ett språk. Andraspråksinlärare 

behöver förstå förbindelsen grafem och fonem och att ord består av ljud (Høien & 

Lundberg, 1997):  

 

Den fonologiska omkodningsprocessen är en process som gör om de visuella ortografiska delarna 

till ljud och i en bestämd ordning från vänster till höger. En förutsättning för att detta ska lyckas 

är att läsaren har en säker kunskap om förbindelsen grafem och fonem. Det är också viktigt att 

kunna skilja mellan begreppen bokstav och grafem. En bokstav är alltid ett grafem men ett grafem 

är inte alltid representerat av en bokstav som t.ex. sj, tj, skj, m.fl (Høien & Lundberg, 1997, s. 77).  

 

Andraspråksinlärare behöver också kunna dra samman ljud till ord, d.v.s. genomföra en 

ljudsyntes och lyssna ut i vilken ordning ljuden kommer i ett ord. Ett inte fullt utvecklat 

fonologiskt system kan göra det extra svårt att upptäcka skillnader mellan olika 

språkljud och det kan försvåra andraspråksinlärningen (Hyltenstam, 2007).  

2.5 Vad är läsning? 

Läsning är en komplicerad kognitiv aktivitet som omfattar ett flertal olika mentala 

processer (Kamhi & Catts, 2012). Läsning består av två olika förmågor, avkodning och 

läsförståelse, och beskrivs genom The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 
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1986) med formeln: läsning = avkodning x förståelse (L = A x F). Avkodning avser 

ordigenkänning och att kunna avkoda bokstäver och sätta ihop dem till ord. Det är en 

teknisk färdighet som innefattar kunskap om bokstäver, bokstavsljud och ord 

(Carlström, 2016; Gough & Tunmer, 1986; Kamhi & Catts, 2012). Att bli en fullgod 

läsare inbegriper såväl den tekniska aspekten, avkodning, som läsförståelse, och en 

skicklig läsare växlar mellan dessa tekniker (Carlström, 2016). Således är enbart 

avkodning inte tillräcklig för läsning, det som avkodas ska också tolkas och förstås 

(Carlström, 2016; Gough & Tunmer, 1986; Street, 1984). Ordförrådets storlek spelar en 

central roll för läsförståelse (Braze, Tabor, Shankweiler & Mencl, 2007), då ett 

begränsat ordförråd leder till en sämre förmåga att tolka och koppla det lästa till egna 

erfarenheter. Ordförrådet är något som utvecklas genom hela livet och är därför svårt att 

mäta (Ellis, 2008). Att kunna läsa är, som Myrberg (2007) uttrycker det: “att uppleva, 

roas, röras, lära sig något nytt - kort sagt att förstå“ (s. 74).  

 

Förutom avkodning och läsförståelse beskriver Bråten (2010) schemateori och 

förkunskapernas betydelse vid läsning. Schemateori beskriver hur mänsklig kunskap 

lagras och struktureras i minnet i form av mentala scheman. När dessa scheman 

aktiveras kan läsaren relatera till tidigare erfarenheter och förståelsen av en text ökar 

därmed (Bråten, 2010; Myrberg, 2001). Givetvis är det inte meningsskapande att enbart 

avkoda bokstäver och ord utan att uppfatta deras innebörd (Carlström, 2016; Franker, 

2013; Gough & Tunmer, 1986; Street, 1984). Det är genom att skapa kopplingar mellan 

det vi läser och det vi redan vet som vi förstår en text. Förkunskaper gör det möjligt för 

läsaren att dra slutsatser och även om läsarens erfarenheter inte är helt identiska med det 

som beskrivs i texten går huvuddragen att relatera till (Myrberg, 2001). Likväl är 

avkodning en nödvändig teknisk färdighet för att läsningen ska fungera (Gough & 

Tunmer, 1986).  

2.5.1 Avkodning 

Enligt The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) beskrivs avkodning som 

effektiv ordigenkänning. Läsaren ska kunna tyda grafem/bokstäver och översätta dem 

till fonem/bokstavsljud i rätt ordning från vänster till höger (Carlström, 2016; Høien  & 

Lundberg, 2013). En avgörande faktor att för att knäcka skriftspråkets kod är att förstå 

sambandet mellan grafem och fonem (Franker, 2013). Hoover & Gough (1990) 

definierar avkodning på följande sätt:  

 

…the ability to rapidly derive a representation from the printed input that allows access to the 

appropriate entry in the mental lexicon, and thus, the retrieval of semantic information at the word 

level (Hoover & Gough, 1990, s. 130).  

 

Avkodning är särskilt viktig för nybörjarläsaren och med en bristfällig avkodning får 

läsaren svårt att lära sig nya ord via skrift (Braze et al., 2007; Frost et al., 2005; Gough 

& Hillinger, 1980; Braze et al., 2007). För en person som är nybörjare på det alfabetiska 

skriftsystemet är den fonologiska läsningen avgörande, eftersom nybörjaren ännu inte 

har exponerats för ord i skrift i tillräcklig mängd för att lagra ortografiska 
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representationer i sitt lexikon (Gough & Hillinger, 1980). Avkodningen är således en av 

grundstenarna i läsprocessen. För att kunna bli en skicklig läsare behöver avkodningen 

automatiseras, annars riskerar en allt för stor del av läsarens energi gå till själva 

avkodningsprocessen istället för att fokuseras på textens innehåll (Braze et al., 2007; 

Fälth, 2013). En skicklig läsare växlar mellan två olika avkodningsstrategier, den 

fonologiska och den ortografiska (Carlström, 2016). Vid den fonologiska strategin 

(även kallad indirekt el. icke-lexikal) sker avkodningen i mindre separata delar som 

bokstäver, stavelser och morfem. Först när läsaren behärskar denna teknik binds 

segmenten samman till en fonologisk helhet. Vid användning av den ortografiska 

strategin (även kallad direkt el. lexikal) avkodas ordet direkt, som en helhet (Carlström, 

2016). För att uppnå en korrekt och ortografisk avkodning krävs att ordet exponerats ett 

flertal gånger för läsaren så att en ortografisk bild lagrats i långtidsminnet (Høien  & 

Lundberg, 2013).  

2.5.2 Läsförståelse 

Läsförståelse handlar om förmågan att kunna tolka och förstå en text. Förståelsen av en 

text innehåller flera dimensioner beroende på vilken typ av text det är och var läsaren 

befinner sig i sin läsutveckling (Carlström, 2016). Motivation, en automatiserad 

avkodning, vissa förkunskaper om textinnehållet samt förmågan att relatera det lästa till 

egna upplevelser är bara några av de förmågor som behövs för att bli en skicklig läsare 

(Carlström, 2016). Ordförrådets storlek är en annan viktig aspekt som leder till god 

läsförståelse (Hyltenstam, 2007; Stanovich, 1986). En person som läser mycket lär sig 

att använda olika lässtrategier beroende på vilken text som läses; läsaren anpassar sig 

till texten. En faktatext kan skummas igenom om det är en viss kunskap som söks, en 

busstidtabell likaså. En läsare blir alltså skickligare ju mer den läser och 

Matteuseffekten (Stanovich, 1986, s. 382), “rich get richer“, beskriver precis detta 

fenomen. Ordkunskapen och ordförrådet ökar, så också avkodningen och läshastigheten. 

En snabb avkodning leder till ökad läsförståelse (Stanovich, 1986) och en ökad 

läsförståelse leder automatiskt till att man läser mer (Carlström, 2016). Omvänt blir då 

resultatet att en person som misslyckats med att lära sig läsa tillräckligt bra undviker 

situationer som kräver läsning, “poor get poorer“, (Stanovich, 1986. s. 382).  En negativ 

spiral är igång och risken att ineffektiva lässtrategier utvecklas är stor (Carlström, 

2016).  

2.5.3 Verbalt korttidsminne och Snabb benämning 

Det verbala korttidsminnets kapacitet är avgörande för att vi ska kunna hålla auditiva 

och visuella stimuli i minnet medan vi läser och skriver (Carlström, 2016). När ett ord 

avkodas ska ett antal visuella stimuli lagras i korttidsminnet under den tid det tar att 

avkoda ordet. En försämrad förmåga att lagra information i korttidsminnet kan leda till 

att det tar längre tid att minnas alla bokstäver i rätt ordning. En svag läsare kan ibland ha 

problem med det så kallade ikoniska minnet. Det ikoniska minnet har kort varaktighet, 

0,25 sekunder. Sinnesintrycket från till exempel en bokstav ska försvinna ur minnet så 

att det inte stör bilden när läsaren fortsätter med nästa bokstav (Høien & Lundberg, 

2013). En långsam avkodningsförmåga medför att läsaren får svårigheter att hålla kvar 
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större textmängder i minnet och detta kan komma att påverka förmågan att snabbt 

kunna plocka fram ord, s.k. snabb benämning (Perfetti & Marron, 1998).  

2.5.4 Läsinlärning på ett andraspråk 

Att lära sig läsa på ett nytt språk innebär stor ansträngning (Skolverket, 2012c). 

Andraspråksinläraren måste dels lära sig avkoda, ljuda samman bokstäver till ord, och 

dels bygga upp det egna ordförrådet och en förståelse därav. Därefter ska ordet lagras i 

långtidstidsminnet som en helhet för att läsningen så småningom ska kunna 

automatiseras. Svenskans ljudsystem kan vara olika lätt för andraspråkselever att lära 

sig: av naturliga skäl, är det förstaspråkets ljudsystem som eleven relaterar till i sin 

andraspråksinlärning (Skolverket, 2012c). På samma sätt är det med matematik. 

Forskning visar att andraspråksinlärare föredrar att räkna på sitt modersmål (Salillas & 

Wicha, 2012). Svenskan har ovanligt många vokalljud jämfört med andra språk, nio 

långa och nio korta (Skolverket, 2012c; Wedin, 2010). Många av svenskans fonem är 

dessutom nya för andraspråksinlärare, t.ex. de rundade främre vokalfonemen /y/ som i 

byta och /ö/ som i möte. De främre vokalfonemen /i/, /e/, /ä/ och /a/ är även svåra för 

många att skilja åt (Wedin, 2010). Ett typiskt drag i andraspråksinlärning är att k-v-k-

stavelser, d.v.s. stavelser bestående av konsonant-vokal-konsonant, “lättas upp“ 

(Abrahamsson, 2009, s. 77). Antingen stryks den finala konsonanten vilket resulterar i 

en enklare k-v-stavelse eller så sker tillägg av en s.k. epentetisk vokal, vilket resulterar i 

två k-v-stavelser, d.v.s. k-v-k-v-stavelse (Abrahamsson, 2009).  Andraspråksinlärning är 

med andra ord en mödosam process för såväl barn som för vuxna (Lindberg, 2002).   

2.6 Specialpedagogiska perspektiv 

Inom specialpedagogiken råder olika synsätt på elever i behov av särskilt stöd. Elmeroth 

(2012) refererar till en studie av Tideman (2004) som visar att synen på eleven som 

problembärare dominerat under lång tid. Nilholm (2006) beskriver detta som det 

kompensatoriska perspektivet. Det karakteriseras av att problemet är bundet till 

individen och individen själv bär således ansvaret. Ett kritiskt perspektiv innebär, å 

andra sidan, att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen. Det kan till 

exempel vara olika faktorer i undervisningsmiljön som skapar de problem individen 

upplever. Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, ska dels ge alla en liknande 

utbildning samtidigt som utbildningen ska anpassas utifrån elevernas olika 

förutsättningar (Nilholm, 2006). Skolan ska i sitt uppdrag anpassa undervisningen så att 

eleven, så långt det är möjligt, får den hjälp den behöver. Skollagen säger:  

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 

arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för 

utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar (Skollagen, 2010:800. kap. 20, 2§). 

Alla elever har rätt att känna sig inkluderade och delaktiga i klassrumsundervisningen 

(Nilholm, 2007) och miljön behöver därför anpassas efter elevernas behov. En stor del 

av läs- och skrivinlärningen kan göras på gruppnivå, men ibland behöver särskilda 

insatser för vissa elever ske utanför klassrummet (Nilholm, 2007). Høien & Lundberg 
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(2013) hävdar att en-till-en-undervisning eller så kallad riktad undervisning ger goda 

effekter för elever i läs- och skrivsvårigheter. Att elever ibland lämnar klassrummet för 

en-till-en-undervisning i till exempel fonemisk träning eller avkodningsträning kan ses 

som exkluderande, men syftet är dock gott – undervisningen anpassas, i enlighet med 

vad Skollagen säger, för den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

Klassrumsundervisning, kan enligt Nilholm (2007), till och med bidra till segregering i 

stället för inkludering om olikheterna är allt för stora i ett och samma klassrum.  

 

Andraspråksforskning, både internationellt och i Sverige, karakteriseras av allmänna 

språkpedagogiska trender och influenser som varit aktuella genom åren (Hammarberg, 

2013). Denna studie antar ett interaktionellt perspektiv på andraspråksinlärning vilket 

studerar samarbetet mellan inläraren och den språkliga omgivningen (Hammarberg, 

2013). Det är själva interaktionen som ska ses som en grundläggande och drivande 

faktor. Pedagogiskt sett är det av vikt att studera den relevans interaktionen har i 

inlärningsprocessen för andraspråksinlärare. Detta perspektiv kan liknas med det som 

inom specialpedagogiken kallas det kritiska perspektivet där undervisningsmiljön spelar 

en viktig roll för elevers lärande (Nilholm, 2007). Paralleller kan även dras till det 

sociokulturella perspektivet där lärandet sker i samarbete med den omgivande miljön. 

The zone of proximal learning (ZPD), utgör avståndet mellan en elevs förmåga att 

utföra en uppgift med stöd av en lärare eller en mer erfaren person, och elevens förmåga 

att själv utföra uppgiften (Vygotsky, 1999). Interaktionen mellan andraspråksinlärare 

och lärare är av naturliga skäl ett centralt undersökningsobjekt i så kallad 

klassrumsforskning (Lindberg, 1995). Lindberg (2013) menar att läraren som 

samtalspartner har tillfälle att påverka processen. Särskilt samtal mellan 

andraspråksinlärare och lärare har studerats och studier har gjorts om anpassat tal 

(Hammarberg, 2013). Genom olika språkliga förenklingar, expansioner, 

omformuleringar, artikulation och förtydliganden, anpassar läraren sitt språk så att det 

blir begripligt för andraspråksinläraren (Hammarberg, 2013). En koppling kan här göras 

till vuxnas sätt att prata med barn i förstaspråksinlärningen, så kallat barnanpassat språk 

(jfr Eriksen Hagtvet, 2004; Gallaway & Richard, 1994; Nettelbladt, 2013; Strömqvist, 

2010).  

2.7 Intervention 

Intensiva träningsperioder har genom forskning visat sig vara mer effektiva än 

traditionell speciallärarundervisning med enstaka träningstillfällen i veckan (Fälth, 

2013; Torgesen, 2002; Wolff, 2011). Det traditionella sättet att bedriva 

specialundervisning i Sverige är att insatserna förläggs som en eller ett par halvtimmar i 

veckan, något som kan pågå under flera år (Wolff, 2011). Det typiska är, menar 

Torgesen (2002) att eleverna som ges den traditionella specialundervisningen 

visserligen inte halkar ännu längre efter sina jämnåriga kamrater, men de hämtar inte 

heller igen sina kunskaper så att de kan komma ikapp andra elever.  

 

En utmaning som såväl forskare som undervisande lärare ofta ställs inför är att utveckla 

och implementera metoder för att hjälpa elever, oavsett ålder, i läs- och skrivsvårigheter 
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(Fälth, 2013). En metod är intervention, i form av intensiv en-till-en-träning (Fälth, 

2013; Torgesen, et al., 2001). Fälth (2013) visar att det går att främja en god 

läsutveckling genom att arbeta interventionsbaserat. Torgesen et. al. (2001) visade i en 

internationell interventionsstudie en förbättrad fonologisk medvetenhet genom daglig 

en-till-en-träning. Den fonologiska medvetenheten övades upp genom att eleverna 

kopplade olika fonem till artikulationsledtrådar och bilder och så småningom till 

bokstäver. Den pedagogiska beredskap en skola förfogar över i form av utbildade lärare, 

speciallärare, specialpedagoger, kommer att påverka hur en elevs läsutveckling 

framskrider, betonar Fälth (2013).  En sådan pedagogisk beredskap bör omfatta resurser 

för att kunna bedriva en-till-en-undervisning eller undervisning i mindre grupp för 

elever i läs- och skrivsvårigheter under vissa begränsade tidsperioder. Interventionen får 

gärna innehålla flera delar, t.ex. avkodningsträning och fonemisk träning, men detta 

ställer dock högre krav på elevens kognitiva förmågor (Fälth, 2013). Det allra viktigaste 

är att interventionen anpassas till elevernas behov och att ändamålsenliga metoder 

används (Fälth, 2013).  

2.8 Wendickmodellen 

Wendickmodellen består av en serie strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial i 

såväl svenska som matematik. Wendickmodellen är en metod för intensivträning för att 

säkra viktiga basfärdigheter, t.ex. träning av svenskans språkljud och avkodning. För 

närvarande består Wendickmodellen av 15 olika material (Wendick, 2012). Nedan 

följder en kort beskrivning av Wendickmodellen Intensivläsning eftersom det är det 

aktuella materialet för studien.  

 

Wendickmodellens Intensivläsning bygger på användningen av 163 strukturerade 

läslistor och baseras på daglig intensivläsning i 10-15 minuter i fyra, sex eller åtta 

veckor i syfte att förbättra läsfärdigheten. Materialet är uppdelat i tre kapitel, det första 

innefattar fonem, stavelser och nonsensord (bilaga 1). Det andra kapitlet består av 

innehållsord (bilaga 2), och det tredje kapitlet ljudstridiga och dubbeltecknade ord. De 

första läslistorna innehåller enbart grafem, skrivna med versaler och gemener. Därefter 

följer listor med enstaviga ord: konsonant + vokal, (k-v). Vissa läslistor är markerade 

med så kallat lässtöd. Det är markeringar i fetstil, bindestreck eller understrykningar 

som är tänkta som ett visuellt stöd för eleven. 

 

Wendickmodellen föreslår kartläggning innan lästräningen påbörjas. Detta för att utreda 

vilken lässtrategi eleven behöver utveckla. Kartläggningslistor som mäter läshastighet 

finns i materialet men andra kartläggningsmaterial kan också användas (Wendick, 

2012). Intensivträningen påbörjas på den nivå eleven befinner sig i sin läsutveckling och 

beroende på vilken förmåga eleven behöver utveckla. Om eleven är säker på samtliga 

fonem kan intensivträningen påbörjas med två- och trestaviga nonsensord. Att träna 

avkodning med nonsensord är, enligt Wendick (2012), ett effektivt sätt eftersom eleven 

då inte har en chans att gissa utifrån ordets innehåll. När själva intensivläsningen 

påbörjas sitter läraren mitt emot eleven och pekar med hjälp av en penna på det fonem 

eller på den första vokalen i det ord som ska läsas. Om eleven läser ett ord felaktigt, 
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d.v.s. avkodar fel eller med fel uttal, stannar pennan kvar tills eleven avkodar fonemet 

eller ordet korrekt. Varje läslista läses förslagsvis tre gånger såväl horisontellt som 

vertikalt. Den upprepade läsningen leder till att avkodningen förbättras och att den 

automatiserade läsningen så småningom befästs (Wendick, 2012). För att klara av att 

läsa textremsan på tv är riktmärket 100 ord per minut. Nya läslistor introduceras först 

när eleven läser de aktuella listorna med flyt (Wendick, 2012). 
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3 Metod 

Denna studie är en interventionsstudie där vuxna andraspråkselevers 

avkodningsförmåga och fonologiska medvetenhet undersöks. I följande kapitel 

redovisas studiens metod, urval samt de olika testmaterial som används. Interventionens 

upplägg och genomförande, etiska överväganden samt studiens reliabilitet, 

replikerbarhet samt validitet redovisas också. Då denna studie endast omfattar två 

elever, en elev som får intervention och en elev som under tiden erhåller ordinarie 

klassrumsundervisning, är det språkligt inte korrekt att prata om grupper. Ändå väljer 

jag att omväxande benämna deltagarna som elev 1 respektive elev 2 alternativt 

interventionsgrupp respektive kontrollgrupp.  

3.1 Val av metod 

Studien är en interventionsstudie där data samlats in empiriskt. Två vuxna 

andraspråkselever har deltagit i studien. Elev 1 har fått intensiv avkodningsträning 

enligt Wendickmodellen. Elev 2 utgjorde en kontrollgrupp som under samma tid fått 

ordinarie klassrumsundervisning. Denna typ av studie är av klassiskt experimentell 

design (Bryman, 2009), vilket innebär att två likvärdiga grupper skapas, 

experimentgruppen respektive kontrollgruppen. Experimentgruppen “utsätts för den 

experimentella betingelsen (lärarens förväntningar, den s.k. oberoende variabeln), 

medan kontrollgruppen inte gör det“ (Bryman, 2009, s. 49). Elevernas prestation, som 

utgör den beroende variabeln, mäts före och efter den experimentella manipulationen, 

vilket möjliggör en analys av resultaten. Målet med en interventionsstudie är att försöka 

hitta orsakssamband mellan interventionen och resultatet i syfte att ta reda på om en 

modell eller ett visst material gynnar deltagarna eller inte (Stukát, 2011).  

3.2 Urval 

Efter samtal med klasslärare på en sfi-skola i den kommun testledaren arbetar, 

identifierades två vuxna elever med likvärdig bakgrund gällande modersmål, 

skolbakgrund, ålder samt vistelse- och undervisningstid i Sverige. Informanternas 

avkodningssvårigheter hade visat sig i den ordinarie klassrumsundervisningen. Urvalet 

kan ses som ett bekvämlighetsurval (jfr Bryman, 2009).  

3.3 Kort beskrivning av deltagarna 

Informanterna i denna studie är unga män mellan 22-27 år. De kommer båda från 

Eritrea och har samma modersmål, tigrinja. De har båda gått åtta år i grundskola i sitt 

hemland och kan läsa och skriva på sitt modersmål. Viss engelskundervisning förekom i 

hemlandet. Elev 1 kom till Sverige oktober 2014 och hade undervisats inom sfi i åtta 

månader då studien påbörjades. Elev 2 kom till Sverige juni 2015 och hade undervisats 

inom sfi i sju månader. Båda läser kurs B, studieväg 1. Eleverna studerar sfi måndag till 

fredag, 15 timmar per vecka. Elev 2 har ett något mer utvecklat svenskt ordförråd än 

elev 1.   



18 

3.4 Testmaterial   

För att mäta deltagarnas progression av interventionen, såväl avkodningsutvecklingen 

som den fonologiska medvetenheten, användes olika test. Samtliga test som användes i 

studien är konstruerade för svenska grundskoleelever. Dessa test användes, trots att 

informanterna är vuxna andraspråksinlärare, eftersom det saknas test som är 

konstruerade för studiens målgrupp. I samtliga test gjordes övningsexempel för att 

säkerställa att eleven förstått uppgiften. 

 

Följande test användes: Wendicks läslista Versaler och gemener, (Wendick, 2012), Ord 

per minut (Wendick, 2012), LäSt (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson, & Wiklund, 2011): 

delproven Avkodning nonord A+B och avkodning ord A+B, Läskedjor (Jacobsson, 

2014), Fonemsegmentering och Fonemdeletion (Magnusson & Nauclér, 1993) samt 

Ljudsyntes, Umesol (Lundberg, Taube & Tornéus, 1984). Testen Snabb benämning och 

Verbalt korttidsminne (Linköping, 2004) användes också.  

 

För att mäta deltagarnas kännedom om svenskans bokstavsljud har Wendicks läslista 

Versaler och gemener använts. Testledaren pekar på olika bokstäver och eleven ska 

säga bokstavsljudet. Bokstäverna är skrivna i tre kolumner med nio bokstäver i varje, 

totalt 27 bokstäver, och de är inte skrivna i bokstavsordning. Bokstaven Q är inte med i 

läslistan. Syftet med denna läslista är att se vilket utgångsläge eleverna har samt vilka 

kunskaper om svenskan bokstavsljud eleverna besitter inför interventionen. Testet 

utförs inte på tid.  

 

Elevernas avkodningsförmåga mättes med hjälp av Wendickmodellens 

kartläggningsmaterial Ord per minut (Wendick, 2012), i kombination med LäSt 

avkodning non-ord A+B och ord A+B (Elwér m.fl., 2011) samt Läskedjor (Jacobsson, 

2014). Samtliga av dessa test genomförs på tid. Ord per minut mäter, som titeln 

avslöjar, antal korrekt lästa ord under en minut. Orden är skrivna i rader med ökande 

svårighetsgrad och läses från vänster till höger. Eleven får 1 poäng för varje ord som 

läses rätt. I testet LäSt, nonord A+B ska eleven läsa så många nonsensord som möjligt 

på 45 sekunder x 2. Orden är skrivna i spalter som läses uppifrån och ner och eleven får 

1 poäng för varje ord som läses korrekt. Samma princip gäller för LäSt ord A+B.  

 

Läskedjor mäter elevernas visuella ordavkodningsförmåga och innefattar tre olika 

deltest, varav ett utgick då det mäter läsförståelse. Det första är Bokstavskedjor där ett 

flertal bokstavsserier presenteras för eleven, t.ex. pjraagshhev. Eleven ska identifiera 

två likadana bokstäver efter varandra och dra streck däremellan. I varje bokstavsserie 

ska två streck dras och uppgiften markeras som felaktig om inte eleven markerat två 

streck. Eleven har två minuter på sig. Eleven får 1 poäng för varje korrekt löst uppgift. 

Det andra deltestet är Ordkedjor där samma princip som ovan praktiseras men nu är det 

ord eleven ska identifiera, t.ex. hejmatsnö. Ordens längd varierar mellan två till sju 

bokstäver.  
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För att mäta elevens fonologiska kunskap användes testerna Fonemsegmentering och 

Fonemdeletion (Magnusson & Nauclér, 1993) samt Ljudsyntes Umesol (Lundberg, 

Taube & Tornéus, 1984). Testet Fonemsegmentering innehåller 18 uppgifter med i 

huvudsak enstaviga, men också några tvåstaviga ord. Orden har olika formstruktur, t.ex. 

konsonant-vokal (k-v), vokal-konsonant (v-k), vokal-konsonant-konsonant (v-k-k). 

Testledaren säger ett ord (t.ex. se, stå eller glas) och eleven ska säga hur många fonem 

ordet innehåller. Elevens svar noteras och eleven får 1 poäng för varje korrekt löst 

uppgift. I testet Fonemdeletion ska ett fonem plockas bort. Testledaren säger till 

exempel “ta bort k från kopp, vad blir kvar“? Detta test ställer stora krav på den 

fonologiska medvetenheten. För varje rätt svar får eleven 1 poäng.  

 

Testet Ljudsyntes undersöker om eleven kan ljuda samman bokstavsljud till ord. 

Testledaren uttalar ljuden (fonemen) högt, t.ex. s – o – l, med entonig röst. En kort paus 

görs mellan varje fonem och det gäller för eleven att lyssna och sätta ihop fonemen till 

ett ord och uttala det högt. Testet består av 17 ord som är indelade i tre grupper. Den 

första gruppen räknas som fonologiskt enkla ord och är uppbyggda enligt principen 

konsonant-vokal-konsonant (k-v-k). Den andra gruppen räknas som fonologiskt 

medelsvåra ord och följer samma princip som den första gruppen med den skillnaden att 

det finns en “stoppkonsonant“ (/p/, /t/, /k/, /d/, /b/ /g/) med i varje ord. Den tredje 

gruppen räknas som fonologiskt komplicerade och innehåller konsonantanhopningar.  

 

Förmåga att snabbt kunna plocka fram ord ur sitt lexikon och korttidsminnet har båda 

betydelse för avkodningen, varför också detta undersöktes. Till detta användes testerna 

Snabb benämning samt Verbalt korttidsminne (Linköping, 2004). I testet Snabb 

benämning ska eleven så snabbt som möjligt läsa slumpmässigt utvalda siffror på ett 

A4-ark. Endast siffrorna 1-9 förekommer, men samma siffror återkommer flera gånger. 

Testledaren tar tid och den totala sluttiden noteras. Testet Verbalt korttidsminne mäter 

förmågan att lagra information under en pågående aktivitet, t.ex. att kunna lagra ett visst 

antal fonem då ord avkodas. Eleven får höra ett antal siffror och ska sedan upprepa 

siffrorna i rätt ordningsföljd. Antalet siffror utökas stegvis, från tre till maximalt sex 

siffror i följd. Testet innehåller 14 uppgifter. Eleven får 1 poäng för varje korrekt löst 

uppgift.  

3.5 Procedur  

Efter pretest och kartläggning av de båda eleverna påbörjades interventionen för elev 1. 

Intensiv avkodningsträning med Wendickmodellens läslistor genomfördes dagligen 

under en femveckorsperiod, totalt 20 tillfällen. Två dagars frånvaro under den fjärde 

interventionsveckan gjorde att två träningstillfällen utfördes en femte vecka. Varje 

träningstillfälle varade 20-30 minuter. Instruktionerna i Wendickmodellen föreslår 10-

15 minuter daglig träning under en fyra-, sex- eller åttaveckorsperiod. Eftersom denna 

studie omfattar vuxna andraspråkselever och en del av tiden gick till förtydliganden och 

förklaringar, utökades den dagliga träningsstunden i tid. Läslistorna anpassades efter 

elevens avkodningsförmåga som framkommit vid kartläggningen. I huvudsak användes 
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läslistan versaler och gemener för träning av bokstavsljud samt nonsensordlistorna med 

två, tre eller fyra fonem. Efter interventionens slut gjordes posttest, samma test som i 

den första screeningen. Elev 2 kommer att erbjudas avkodningsträning enligt 

Wendickmodellen efter avslutad studie. 

 

Insamlingen av empiri skedde löpande under den femveckorsperiod interventionen 

pågick. Träningstillfällena har skett i anslutning till skoldagens start eller slut och 

eleven kontaktades via Messenger för att påminnas om träningen. Lästräningen utfördes 

på sfi där eleven studerar i ett grupprum fritt från störningar. Testledaren placerades sig 

mitt emot eleven och pekade med en penna på det fonem eller det ord som skulle 

avkodas, enligt Wendickmetodens föreskrifter. Varje läslista lästes tre gånger, 

horisontellt och vertikalt. Ett flertal inspelningar med Ipad eller Iphone gjordes för att 

senare analyseras noggrant. Dessa avlyssnades upprepade gånger och felläsningarna 

noterades. Anteckningar av antal rätt/fellästa fonem och ord gjordes i ett lässchema 

(bilaga 3) och med hjälp av stapeldiagram synliggjordes elevens progression. En 

kvalitativ analys av felläsningarna (bilaga 4) genomfördes för att kartlägga vilka typer 

av felläsningar som förekom, t.ex. vokalförväxlingar, konsonantförväxlingar, 

förväxlingar av kort eller lång vokal, omkastning, utelämningar eller tillägg.  

3.6 Etiska principer 

Studien har utförts med beaktande av de forskningsetiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna fick information om studiens syfte samt en 

beskrivning av hur studien kommer att genomföras. De fick även information om att 

insamlade data avidentifieras och enbart används i denna studie. Denna information 

skedde med hjälp av en tigrinjatalande telefontolk. Informanterna fick också 

information om att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet (bilaga 5). Eftersom informanterna är vuxna behövdes inte vårdnadshavare 

kontaktas. Datainsamlingen behandlades konfidentiellt och på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kunde ta del av det insamlade materialet. Resultaten har enbart använts i 

denna studie. Trots att en tigrinjatalande tolk anlitades kan jag dock inte helt säkerställa 

att tolken förklarade studiens syfte och innehåll på ett fullständigt sätt.  

3.7 Reliabilitet, replikation och validitet 

Denna interventionsstudie bygger på att utföraren har goda kunskaper om kartläggning 

och Wendickmaterialet för att kunna starta på rätt fonologisk nivå i interventionen.  

Eftersom studien endast innefattar två elever kommer eventuell frånvaro att påverka 

resultatet. Möjligheten till generalisering är låg då det inte går att säga att resultatet är 

representativt för liknande målgrupper (Bryman, 2009). I syfte att stärka studiens 

reliabilitet upprättades en loggbok där anteckningar och noteringar gjordes efter varje 

träningstillfälle, för att på så sätt minimera risken att insamlad data glömdes bort (jfr 

Yin, 2003). Empiriinsamlingen har skett löpande under hela interventionen och en 

senare studie skulle kunna upprepa detta tillvägagångssätt, även om inte resultaten 
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skulle bli identiska. I denna studie har mätningar i avkodning och fonologisk 

medvetenhet gjorts. Validiteten stärks genom att Wendickmetodens instruktioner följts 

noggrant. Den stärks också genom det stora antalet inspelningar som gjorts under hela 

interventionen samt är dessutom avhängig av validiteten hos de testmaterial som 

tillämpats.  
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4  Resultatredovisning och analys 

I följande avsnitt redovisas vilka effekter strukturerad och intensiv avkodningsträning, 

under en begränsad tid med Wendickmodellen, kan ge för vuxna andraspråksinlärares 

avkodningsförmåga samt fonologiska medvetenhet. Resultaten kan inte analyseras i 

relation till åldersrelaterade normer eftersom de utförda testerna är konstruerade för 

svenska grundskoleelever. Studiens resultat redovisas och analyseras i stället i råpoäng 

utifrån de individuella pre- och posttesterna som genomfördes i såväl 

interventionsgruppen som i kontrollgruppen. Först presenteras en sammanställning av 

utförda test i interventionsgruppen respektive kontrollgruppen. Därefter presenteras 

varje test mer i detalj. Resultaten på testen Ord-per-minut, LäSt nonord A+B, LäSt ord 

A+B, Läskedjor, Fonemdeletion och Fonemsegmentering samt Ljudsyntes redovisas 

med hjälp av stapeldiagram. Testen Verbalt korttidsminne samt Snabb benämning 

redovisas också. Dessa test utfördes inte som pre- respektive posttest utan enbart vid 

interventionens början.  

4.1  Resultat på pre- och posttest 

I figur 1 och 2 redovisas samtliga testresultat i pre- respektive posttesterna för 

interventionsgruppen respektive kontrollgruppen. Interventionsgruppen har en bättre 

utveckling i samtliga avkodningstest i jämförelse med kontrollgruppen. Resultaten i 

kontrollgruppen visar förbättringar i fyra av de åtta testen, i tre test försämrades 

resultatet och i ett test är resultatet oförändrat. Vid en närmare analys av testen 

Fonemsegmentering och Fonemdeletion är ökningen relativt lika mellan grupperna. 

Detta skulle kunna förklaras som en inlärningseffekt av testerna som bidragit till de 

ökade resultaten. De båda testtillfällena, pre- och posttesterna, utgjorde träningstillfällen 

där såväl interventionsgruppen som kontrollgruppen fick träning i svenskans ljud- och 

stavelsestruktur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Interventionsgruppens sammanfattande testresultat från pre- respektive posttest. 
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Figur 2 Kontrollgruppens sammanfattande testresultat från pre- respektive posttest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Avkodning 

Avkodningstesterna Ord per minut, LäSt nonord A+B och LäSt ord A+B spelades in 

och analyserades kvalitativt genom att avlyssnas flera gånger. Antal fel noterades och 

analyserades utifrån vilka typer av felläsningar som gjordes, t.ex. 

konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, omkastning av bokstäver, reduceringar eller 

tillägg. Testerna Bokstavskedjor och Ordkedjor mäter ordigenkänning och 

ordavkodningsförmåga visuellt. 

4.2.1 Ord per minut  

Testet Ord per minut (figur 1:1) mäter elevens avkodningsförmåga och så många ord 

som möjligt ska utläsas korrekt under en minut. Interventionsgruppen läste totalt 66 ord, 

varav 26 korrekt i pretestet. Såväl tillägg som utelämningar av vokaler och konsonanter 

förekom. Svårigheter att utläsa lång eller kort vokal förekom också. Det vanligaste 

felläsningen var tillägg av vokalljud, t.ex. mygg lästes som mygga, tryck lästes som 

trycka och rik lästes som rike, något som kan förklaras med att tigrinja är ett 

stavelsebaserat språk där en konsonant åtföljs av en vokal (Tigrinya, 

http://www.ucl.ac.uk/atlas/tigrinya/language.html). Denna typ av “felläsning“ kan 

förklaras genom att gamla vanor från modersmålet överförs vid inlärningen av ett nytt 

språk, s.k. transfer (Abrahamsson, 2009). Omkastningar av bokstäver och 

vokalförväxlingar var också vanligt förekommande, t.ex. be lästes som bi och ska lästes 

som sak. Det senare exemplet kan förklaras av att det är enklare att uttala ord med 

konsonant-vokal-konsonantstruktur (k-v-k), än ett ord med konsonant-konsonant-

vokalsturktur (k-k-v) (Magnusson & Nauclér, 1993). Det främre vokalfonemen/i/, /e/, 

/ä/ och /a/ är svåra för andraspråksinlärare att skilja åt (Wedin, 2010), och det stora 

antalet vokalförväxlingar kan därmed förklaras. Kontrollgruppen läste totalt 63 ord i 

pretestet, varav 22 korrekt. De felläsningar som förekom var liknande som de i 

interventionsgruppen, d.v.s. tillägg och utelämningar av vokaler och konsonanter, 

svårighet att skilja på lång och kort vokal, vokalförväxlingar samt omkastning av 

bokstäver, t.ex. låten lästes som liten och vas lästes som vis. Den vanligaste felläsningen 

var tillägg, t.ex. hand lästes som handa, ont lästes som onta och mitt lästes som mitta. 

Resultaten visar bristande avkodning vad gäller svenskan i båda grupperna. Tillägg av 
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Figur 1:1 Resultat från Ord per minut. 

 

vokalljud är den vanligaste felläsningen, vilket förmodligen beror på att förstaspråkets 

fonologiska struktur inverkar på deras svenska avkodning och behöver inte bero på 

“felläsning“.  

 

I posttestet lästes 51 ord i interventionsgruppen, varav 31 ord lästes korrekt. Enstaka 

tillägg av bokstäver gjordes. Vokalförväxlingar och omkastning av bokstäver förekom 

fortfarande, om än i minskad utsträckning. Färre ord lästes vid posttestet men med en 

ökad avkodningssäkerhet. I kontrollgruppens posttest lästes 60 ord, tre ord färre än i 

pretestet. 21 ord lästes korrekt. Samma typer av felläsningar förekom i posttestet som i 

pretestet och kontrollgruppens resultat är något sämre jämfört med pretestet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 LäSt nonord  

I testen LäSt nonord A+B (figur 1:2) ska så många nonsensord som möjligt läsas på 45 

sekunder x 2. I interventionsgruppen lästes 85 ord totalt under testtiden 90 sekunder, 

varav 23 ord lästes korrekt i pretestet. Liknande felläsningar som i Ord per minut, d.v.s., 

vokalförväxlingar, omkastningar av bokstäver, svårigheter att skilja lång och kort vokal, 

tillägg och uteslutningar, förekom. Kontrollgruppen läste 71 nonord i testet LäSt 

nonord, varav 12 korrekt. Tillägg av vokaler och vokalförväxlingar var den vanligaste 

felläsningen. Omkastning av bokstäver förekom också. 

 

I posttestet lästes totalt 70 ord i interventionsgruppen, varav 26 korrekt lästa. I likhet 

med resultatet i posttestet Ord per minut lästes färre ord i posttestet LäSt nonord men 

med en ökad avkodningssäkerhet och resultatet visar en ökning i antal korrekt lästa ord. 

Kontrollgruppen läste 72 ord i posttestet, varav 10 korrekt. Samma typer av felläsningar 

förekom i posttestet som i pretestet. En ökning av korrekt lästa ord har skett i 

interventionsgruppen, däremot har kontrollgruppen backat och läser färre ord korrekt i 

posttestet jämfört med pretestet. 
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Figur 1:2 Resultat från LäSt nonord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Läst ord 

Testet LäSt ord A+B (figur 1:3) genomförs enligt samma instruktioner som LäSt nonord 

A+B. Interventionsgruppen läste totalt 113 ord på 90 sekunder i pretestet, varav 65 ord 

lästes korrekt. Vokalförväxlingar och tillägg var de vanligaste felläsningarna. I 

kontrollgruppen lästes totalt 96 ord i pretestet, varav 54 ord lästes korrekt. Liknande 

felläsningar som i interventionsgruppen förekom i kontrollgruppen, t.ex. 

vokalförväxlingar och tillägg av vokaler. 

 

I posttestet lästes 104 ord i interventionsgruppen, varav 69 ord lästes korrekt. Färre 

tillägg av vokaler görs och några ord läses ortografiskt, t.ex. kan, som, på och är.  

I kontrollgruppens posttest lästes 101 ord, varav 57 korrekt. Andelen korrekt lästa ord 

har ökat i båda grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1:3 Resultat från LäSt ord. 

4.2.4 Bokstavskedjor 

Testet Bokstavskedjor (figur 1:4) ställer krav på visuell diskriminationsförmåga och det 

går ut på att testdeltagaren under två minuter ska markera ett streck mellan par av lika 

bokstäver i en sekvens av bokstavskedjor. I pretestet besvarades 37 uppgifter i 

interventionsgruppen, varav 33 korrekt. De uppgifter som markerades som felaktiga var 
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ofullständigt lösta, endast ett streck förekom i bokstavskedjan. Kontrollgruppen 

besvarade 23 uppgifter i posttestet varav samtliga besvarades korrekt.  

 

I posttestet besvarade interventionsgruppen 44 uppgifter, varav samtliga besvarades 

korrekt. Kontrollgruppen besvarade 24 uppgifter i posttestet, varav 23 besvarades 

korrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1:4 Resultat från Bokstavskedjor. 

4.2.5 Ordkedjor 

Ordkedjor (figur 1:5) ställer samma krav på visuell diskriminationsförmåga som i testet 

Bokstavskedjor, men nu är det mellanrummet mellan ord som ska markeras med streck. 

I pretestet besvarades 17 uppgifter i interventionsgruppen, varav 3 uppgifter besvarades 

korrekt. De uppgifter som markerades som felaktiga var såväl ofullständigt lösta som 

felaktigt lösta, d.v.s. streck saknades eller var felplacerade. Goda resultat på 

Bokstavskedjor men klart sämre på Ordkedjor kan ses som tecken på specifika 

avkodningssvårigheter (Jacobsson, 2014). I detta fall kan det låga resultatet förklaras 

med att eleven ännu inte exponerats för det svenska språket i tillräcklig mängd för att ha 

etablerat ortografiska representationer i sitt lexikon, något som stämmer väl överens 

med Gough och Tumners (1980) teori. Kontrollgruppen besvarade 16 uppgifter i 

pretestet, varav samtliga uppgifter besvarades korrekt. Varför kontrollgruppen hade ett 

betydligt bättre resultat än interventionsgruppen i pretesten kan kanske förklaras med att 

elev 2 har ett mer utvecklat svenskt ordförråd. 

 

I posttestet besvarades 12 uppgifter i interventionsgruppen, varav 10 uppgifter utfördes 

korrekt. I två av uppgifterna markerades strecket på fel ställe. I posttestet besvarades 12 

uppgifter i kontrollgruppen, varav samtliga besvarades korrekt.  
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Figur 1:5 Resultat från Ordkedjor. 

4.3 Fonologisk medvetenhet 

Testen Fonemsegmentering och Fonemdeletion (Magnusson & Nauclér, 1993) har 

utformats speciellt med tanke på språkstörda förskole- och lågstadiebarn. Testen är 

utformade så att ett eventuellt avvikande uttal, ett begränsat ordförråd, bristfälligt 

korttidsminne etc. inte ska påverka testresultaten. Nämnda test valdes med avseende på 

dess utformning. Dessutom saknas test utformade för att mäta vuxna 

andraspråksinlärares fonologiska medvetenhet. 

4.3.1 Fonemsegmentering 

I testet Fonemsegmentering (figur 1:6) ska eleven lyssna efter antal fonem (ljud) i ett 

ord som uttalas högt av testledaren. Testledaren säger t.ex. ordet ek och elevens ska 

lyssna och säga hur många fonem ordet innehåller. Testet innehåller 18 uppgifter med 

ökande svårighetsgrad, varav 8 uppgifter besvarades korrekt i interventionsgruppens 

pretest. Samtliga ord med två fonem segmenterades korrekt. De ljudstrukturer som hade 

flest felsägningar var vokal-konsonant-vokalkonstruerade ord (v-k-v) innehållande 

klusilerna /p/ och /k/, t.ex. apa och åka, där endast två fonem angavs. Klusiler, d.v.s. 

konsonanter som uttalas med ett explosionsljud, t.ex. /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ och /g/ är 

svårast att identifiera (Magnusson & Nauclér, 1993), något som kan förklara ovan 

nämnda felsägningar. Orden katt, och ost segmenterades också felaktigt, två fonem 

angavs. Inga ord med fyra fonem segmenterades korrekt varken i pretestet eller i 

posttestet. Interventionsgruppen uppgav att ordet dans hade tre fonem, något som kan 

förklaras av att nasalkonsonanten /n/ ofta uppfattas som en del av vokalen (Magnusson 

& Nauclér, 1993). Kontrollgruppen besvarade 7 uppgifter korrekt i pretestet. Samtliga 

ord innehållande två fonem, se, ek, gå och ös, segmenterades felaktigt, tre fonem angavs 

i stället för två. Däremot besvarades samtliga ord med fyra fonem, bada, dans, titta och 

spik, korrekt. Dessa ord har en mer komplicerad ljudstruktur och var placerade bland de 

sista uppgifterna i testet. Kontrollgruppen uppgav samma svar i de sju sista uppgifterna, 

d.v.s. fyra fonem, något som kan förklara varför eleven lyckades besvara dessa 

uppgifter korrekt och inte de uppgifter innehållande enklare ljudstruktur och färre 

fonem.  
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I posttestet besvarades 9 uppgifter korrekt i interventionsgruppen. Liknande 

felsägningar som i pretestet förekom med ett undantag, ordet åka segmenterades nu 

korrekt. I kontrollgruppens posttest besvarades 9 uppgifter korrekt. Liknande fel som i 

pretestet förekom med två undantag, orden se och ös segmenterades nu korrekt. En 

ökning av antalet korrekt besvarade uppgifter har skett i såväl interventionsgruppen som 

i kontrollgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Fonemdeletion 

I testet Fonemdeletion (figur 1:7), som består av 12 uppgifter, ska eleven segmentera ett 

av testledaren uttalat ord i fonem, identifiera ett angivet fonem och därefter ta bort det 

från ordet samt göra en syntes av de fonem som finns kvar och till sist uttala ordet. Det 

är alltid en konsonant som ska plockas bort. I vissa ord står konsonanten för sig själv 

och i andra tillsammans med andra konsonanter, i ett konsonantkluster. Detta är en svår 

uppgift som ställer stora krav på den fonologiska medvetenheten. Interventionsgruppen 

besvarade 2 uppgifter korrekt i pretestet. Uppgiften där /t/ skulle tas bort från kant 

besvarades korrekt när testdeltagaren svarade kan. Uppgiften där /k/  skulle avlägsnas 

från bok besvarades också den korrekt när testdeltagaren svarade bo. I de två 

uppgifterna som besvarades korrekt hade fonemet som skulle plockas bort en final 

placering. I kontrollgruppen besvarades 1 uppgift korrekt i pretestet. Det visar på stora 

svårigheter i båda grupperna.  

 

I posttestet besvarades 4 uppgifter korrekt i interventionsgruppen. I kontrollgruppen 

besvarades 2 uppgifter korrekt i posttestet. Trots svårigheten i testet ökade andelen 

korrekta svar såväl i interventionsgruppen som i kontrollgruppen. Detta kan förklaras 

med att testdeltagarna fått en djupare förståelse för uppgiften. De båda testtillfällena har 

även utgjort träningstillfällen som gör att eleverna nu vet vad som förväntas. Dessutom 

utfördes de båda testerna med relativt kort tidsavstånd, något som kan påverka 

resultaten (Jacobsson, 2014). 
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Figur 1:6 Resultat från Fonemsegmentering. 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Ljudsyntes 

I Umesols Ljudsyntes (figur 1:8) skall eleven dra samman ljud till ord. Testledaren 

säger, med entonigt uttal, några fonem i följd, med en kort paus mellan varje fonem. 

Eleven ska kunna sammanljuda fonemen till ord. Testet innehåller 17 uppgifter och i 

pretestet besvarades 8 uppgifter korrekt i interventionsgruppen. Den första gruppen ord 

räknas som fonologiskt enkla ord med konsonant-vokal-konsonantstruktur (k-v-k). Tre 

av fyra uppgifter besvarades korrekt i den ordgruppen, t.ex. måne, rasa och solar. Den 

andra ordgruppen följer samma princip som den första med den skillnaden att orden 

innehåller klusilerna /p/, /t/, /k/, /d/, /b/ och /g/. Dessa fonem är svårast att identifiera 

(Magnusson & Nauclér, 1993), och antalet felsägningar är också störst i denna 

ordgrupp, endast en uppgift av fyra besvarades korrekt. Den tredje ordgruppen 

innehåller konsonantkluster. Orden skola, aska, dräpa och skrot besvarades korrekt. 

Genomgående har elev 1 svårt att urskilja om det ska vara lång eller kort vokal. Även 

om testledaren uttalar ljuden så som de låter i orden, enligt Umesols instruktioner, 

förblir vokallängden svår att urskilja, t.ex. ordet påle uttalas pålle och milan uttalas som 

millan. Kontrollgruppen besvarade 5 uppgifter korrekt i pretestet. I den första 

ordgruppen besvarades två av fyra uppgifter korrekt, orden rasa och solar besvarades 

korrekt. I den andra ordgruppen besvarades samtliga uppgifter felaktiga, t.ex. påle 

besvarades påla, duka besvarades druka, bytet besvarades bitte och gapat besvarades 

grapa. I den tredje ordgruppen besvarades skri, skola och aska korrekt. 

 

I posttestet besvarades 10 uppgifter korrekt i såväl interventionsgruppen som i 

kontrollgruppen. Liknande felsägningar som i pretestet förekommer, svårast är 

fortfarande vokallängden och att urskilja när det ska vara lång eller kort vokal. Båda 

grupperna har ett bättre resultat i posttestet, men kontrollgruppen hade den största 

ökningen. 
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Figur 1:7 Resultat från Fonemdeletion. 
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4.3.4 Bokstavsljud 

För att mäta deltagarnas kännedom om svenskans bokstavsljud har Wendicks läslista 

Versaler och gemener använts. Syftet är att ta reda på elevens kunskaper om svenskans 

bokstavsljud. Testledaren pekar på olika bokstäver och eleven ska uttala det korrekta 

bokstavsljudet, fonemet, kopplat till varje bokstav. Testet utförs inte på tid. Figur 3 visar 

interventionsgruppens progression av bokstavsljud vecka för vecka. Vid första 

övningstillfället uttalades 13 bokstavsljud korrekt, de flesta konsonanter. Vokalerna är 

svårast att uttala korrekt, särskilt /i/, /e/ och /y/, men även /å/, /ä/ och /ö/ är svåra att 

skilja åt. Att våra svenska vokalljud är komplicerade för andraspråksinlärare har tidigare 

forskare bekräftat (Wedin, 2010) och förutom att de är ovanligt många till antalet, hela 

nio stycken, har varje vokal minst två ljud. Det vanligaste fel som förekommer är 

influenser från engelskt uttal, t.ex. vid bokstäverna e, y eller h som uttalas oaspirerat. Ett 

annat vanligt förekommande “fel“ är att eleven säger bokstavsnamnet i stället för 

bokstavsljudet. Vid sista träningstillfället uttalades 27 bokstavsljud korrekt, d.v.s. 

samtliga bokstäver på läslistan uttalades med rätt fonem.  
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Figur 1:8 Resultat från Ljudsyntes. 

13
16

24
27 27

0

10

20

30

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5

A
n

ta
l k

o
rr

ek
t 

lä
st

a 
fo

n
em

Elev 1

Versaler och gemener Interventionsgrupp

Figur 3 Antal korrekt lästa fonem under interventionen. 



31 

4.4 Nonsensord 

En av Wendickmodellens läslistor, Nonsensord 1 k-v, användes som daglig 

avkodningsträning. Resultaten användes för att mäta progressionen av korrekt lästa 

nonord i interventionsgruppen (figur 4). Listan innehåller tvåbokstavsord där ord med 

en konsonant och en vokal, (k-v), ska utläsas, t.ex. su, ri, nö, fo etc. Listan innehåller 

sex kolumner med nio ord i varje, sammanlagt 54 ord. Vid första träningstillfället lästes 

32 ord korrekt och vid det sista träningstillfället lästes 50 ord korrekt. Vokalljuden är 

svårast att uttala, särskilt e, i, y och ä.  

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ekvation här. 

 

 
              

 Figur 4 Antal korrekt uttalade nonord vecka för vecka. 

4.5 Verbalt korttidsminne och Snabb benämning 

Testet Verbalt korttidsminne (Linköping, 2004) mäter förmågan att lagra information 

under en pågående aktivitet, t.ex. att kunna lagra ett visst antal fonem då ord avkodas. 

Eleven får höra ett antal siffror och ska sedan upprepa siffrorna i rätt ordningsföljd. 

Antalet siffror utökas stegvis, från tre till maximalt sex siffror i följd. Testet innehåller 

14 uppgifter och interventionsgruppen får 4 poäng. Gränsvärdet för årskurs 8 är 7 rätt 

besvarade uppgifter eller fler. De 15 % sämsta resultaten ligger under detta gränsvärde. 

Ett lågt resultat på testet Verbalt korttidsminne kan vara orsak till att eleven har svårt att 

minnas ljudstrukturer i ord som ska avkodas. Kontrollgruppen får också 4 poäng, det 

finns således ingen skillnad mellan grupperna. Båda grupperna presterar långt under 

gränsvärdet för årskurs 8.   

 

Testet Snabb benämning (Linköping, 2004) mäter förmågan att snabbt kunna plocka 

fram information som finns lagrad i långtidsminnet. Eleven ska så snabbt som möjligt 

säga ett antal siffror på ett A-4 ark. Testet sker på tid. Interventionsgruppen läser 

samtliga siffrorna på 78 sekunder vilket motsvarar stanine 2, normer för årskurs 8. 

Kontrollgruppen benämner samtliga siffror på 89 sekunder, 11 sekunder långsammare 

än interventionsgruppen. Det motsvarar stanine 1, normer för årskurs 8. Även i detta 

test presterar båda grupperna långt under gränsvärdet för elever i årskurs 8. En 

förklaring kan vara att eleverna fortfarande är osäkra på de svenska sifferorden och att 

det därför tar längre tid att ortografiskt hitta dem i sina lexikon. En annan förklaring kan 

vara att andraspråkselever föredrar att räkna på sitt förstaspråk, vilket automatiskt 

medför en fördröjning.  
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4.6 Resultatsammanfattning 

Studien syftade till att belysa om strukturerad och intensiv avkodningsträning med 

Wendickmodellen gagnar vuxna andraspråkselever med ett annat modersmål än 

svenska. Studien ämnade undersöka om eleverna, som kan läsa på sitt modersmål, kan 

utveckla sin avkodningsförmåga samt, som en följd därav, sin fonologiska medvetenhet.  

 

Interventionsgruppen ökade mer än kontrollgruppen i samtliga avkodningstest, i 

synnerhet på Ord per minut och LäSt. Antalet felläsningar minskade i posttesten och 

fler ord lästes med en ökad avkodningssäkerhet. Testerna Bokstavskedjor och Ordkedjor 

mäter ordigenkänning och ordavkodning visuellt, även dessa resultat förbättrades mer i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visar att träning med 

Wendickmodellens läslistor kan ge god effekt på vuxna andraspråkselevers 

avkodningsförmåga.  

 

Båda gruppernas resultat förbättrades i posttesterna i de test som mäter den fonologiska 

medvetenheten. Kontrollgruppens utgångsläge var något bättre än interventionsgruppen, 

något som kan ha påverkat resultatet. Trots att kontrollgruppen inte fått intensiv 

avkodningsträning förbättrades kontrollgruppens resultat mer i jämförelse med 

interventionsgruppen mellan pretestet och pottestet. Det går därför inte säga att de 

förbättrade resultaten är en följd av avkodningsträningen.  
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5  Sammanfattande slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens resultat och slutsatser med 

utgångspunkt i tidigare forskning, syfte och frågeställningar. Faktorer som kan ha 

påverkat studiens resultat diskuteras i en metoddiskussion och studiens relevans för 

specialläraryrket diskuteras också. Avslutningsvis ges några förslag till fortsatt 

forskning.  

5.1 Vilka effekter kan intensiv avkodningsträning med Wendick-
modellen ge på två vuxna sfi-elevers avkodningsförmåga?  

Trots att interventionen pågick under en relativt kort tid, sammanlagt 20 

träningstillfällen under en femveckorsperiod, visar resultaten att intensiv 

avkodningsträning med Wendickmodellens läslistor ger en god effekt på 

interventionsguppens avkodningsförmåga. Fälth (2013) analyserade effekterna av 

intervention som metod för att främja barns läsförmåga. Resultaten i denna studie visar, 

i likhet med Fälths studie (2013), att intervention som metod även kan gagna vuxna 

elever. Interventionsgruppen visar en förbättrad avkodningsförmåga jämfört med 

kontrollgruppen i såväl Ord per minut, LäSt nonord och LäSt ord och antalet 

felläsningar minskar. Testerna Bokstavskedjor och Ordkedjor mäter ordigenkänning och 

ordavkodning visuellt och även dessa resultat förbättrades mer i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.  

 

Läsning omfattas av två förmågor, avkodning och läsförståelse, enligt Gough och 

Tunmer (1986). Avkodning, som studeras i denna studie, är den tekniska delen av 

läsning som avser ordigenkänning och förmågan att avkoda bokstäver och sätta ihop 

dem till ord (Carlström, 2016; Gough & Tunmer, 1986; Kamhi & Catts, 2012). 

Avkodning är särskilt viktig för nybörjarläsaren (Braze et al., 2007; Frost et al., 2005) 

och för personer som är nybörjare på det alfabetiska skriftsystemet är den fonologiska 

läsningen avgörande (Gough & Hillinger, 1980).  Eleverna i denna studie måste anses 

som nybörjarläsare i svenska och har, i likhet med vad Gough och Hillinger (1980) 

skriver, ännu inte exponerats för ord i skrift i tillräcklig mängd för att ha lagrat 

ortografiska representationer i sina lexikon. Avkodningen spelar följaktligen en viktig 

roll i den begynnande läsinlärningen för andraspråksinlärare och att i ett tidigt skede 

sätta in adekvat undervisning, som tränar ovanstående, vore gynnsamt för dessa elever.  

 

Förmågan att snabbt kunna plocka fram ord ur sitt lexikon, s.k. snabb benämning, och 

korttidsminnet har båda betydelse för avkodningen, varför också detta undersöktes i 

testerna Snabb benämning och Verbalt korttidsminne. Resultaten i såväl 

interventionsgruppen som i kontrollgruppen visade under gränsvärdet i jämförelse med 

normer för årskurs 8. Detta behöver dock inte alls betyda att eleverna i denna studie har 

bristande kognitiv förmåga. Det låga resultatet kan bero på andra faktorer, som t.ex. en 

osäkerhet på de svenska siffrorna vilket bidrar till en fördröjning då de verbalt ska 

plockas fram ur elevernas lexikon. Detta är det mest troliga i denna studie. Testet 
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Verbalt korttidsminne är auditivt, d.v.s. eleven får enbart lyssna till testledaren som 

säger siffrorna högt. Om eleven inte befäst de svenska sifferorden fullt ut blir det svårt 

att upprepa dem, även om de nyss hört dem. Dessutom föredrar andraspråksinlärare att 

räkna på sitt första språk (Salillas & Wicha, 2012), vilket i sig också skapar en 

fördröjning. Testet skulle behöva göras på elevernas modersmål för att kunna bedömas 

rättvist. 

 

Jag anser, i likhet med Fälth (2013), att en skolas pedagogiska beredskap bör omfatta 

resurser för att bedriva en-till-en-undervisning eller undervisning i mindre grupp för de 

elever som är i behov av detta under vissa tidsbegränsade perioder. Sfi-undervisningen 

ska i enlighet med Skolverket (2011; 2012b), anpassas efter elevernas behov i syfte att 

ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket. De ska kunna delta 

och fungera i det svenska arbets- och samhällslivet och detta bör ske så tidigt som 

möjligt, vilket även Franker (2013) påpekar. Detta torde vara av intresse också ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Många andraspråksinlärare erhåller 

etableringsersättning från Försäkringskassan under studietiden och det är då av vikt att 

studierna blir så effektiva som möjligt under denna begränsade tid.   

 

För att bli en god läsare behöver avkodningen automatiseras (Braze el al 2007; Fälth, 

2013; Gough & Hillinger, 1980) och det är något som eleverna i denna studie 

fortfarande inte behärskar. Även om interventionsgruppens avkodningsförmåga 

förbättrats visar den kvalitativa analysen av posttesterna att det finns mycket kvar att 

arbeta med innan läsningens tekniska del, d.v.s. avkodningen, automatiserats. Till detta 

krävs långt mer träning, såväl fortsatt avkodningsträning, men också läsning av längre 

texter. Denna form av träning kan ske i en kombination av såväl en-till-en-undervisning 

som klassrumsundervisning. Skolan ska i sitt uppdrag anpassa undervisningen så att 

eleven, så långt det är möjligt, får den hjälp den behöver (SFS, 210:800, 20 kap. 2 §). I 

likhet med vad Skollagen säger hävdar Høien och Lundberg (2013) att en-till-en-

undervisning, eller så kallad riktad undervisning, ger goda effekter för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, något som denna studie bekräftar. Att elever ibland lämnar 

klassrummet för en-till-en-undervisning i till exempel fonemisk träning eller avkodning 

kan ses som exkluderande, men syftet är dock gott – undervisningen anpassas, i enlighet 

med Skollagens riktlinjer, för den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

Klassrumsundervisning, kan enligt Nilholm (2007), till och med bidra till segregering i 

stället för inkludering om olikheterna är allt för stora i ett och samma klassrum. Det går 

inte att ge den specifika och riktade undervisning som behövs i en sådan kontext.  

 

Eleverna i denna studie behöver kunskap om svenskans ljudstruktur, framförallt 

svenskans ovanligt många vokalljud, vilket Wedin (2010) så riktigt uppmärksammar. 

Många av svenskans fonem är nya för andraspråksinlärare, t.ex. de främre rundade 

vokalfonem /y/ som i byta och /ö/ som i möte. Tigrinja är, till skillnad från svenskan, ett 

stavelsebaserat språk där konsonant åtföljs av vokal. De vanligaste felläsningen i 

avkodningstesten var tillägg av vokalljud. Ett typiskt drag vid andraspråksinlärning är 

just tillägg av en s.k. epentetisk vokal, vilket kan förklara denna typ av felläsningar 
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(Abrahamsson, 2009). De skulle även kunna förklaras genom att gamla vanor från 

modersmålet överförs vid inlärningen av ett nytt språk, s.k. transfer (Abrahamsson, 

2009). I det fall där transfer påverkar inlärningen av ett nytt språk negativt, s.k. 

interferens, blir utmaningen att tränga undan vanor som inte är relevanta i det nya 

språket (Abrahamsson, 2009). Omkastningar av bokstäver och vokalförväxlingar var 

också vanligt förekommande i såväl pretesterna som i posttesterna, t.ex. be lästes som bi 

och ska lästes som sak. Det senare exemplet kan förklaras av att det är enklare att uttala 

ord med konsonant-vokal-konsonantstruktur (k-v-k), än ett ord med konsonant-

konsonant-vokalsturktur (k-k-v) (Magnusson & Nauclér, 1993). Det främre 

vokalfonemen/i/, /e/, /ä/ och /a/ är svåra för andraspråksinlärare att skilja åt (Wedin, 

2010), och det stora antalet vokalförväxlingar kan därmed förklaras.  

 

Flera forskare har redan visat att intervention som metod för att förbättra barns 

läsutveckling är långt mer effektivt än enstaka specialpedagogiska insatser under lång 

tid (Torgesen, 2002; Wolff, 2011). Denna studie visar att det också verkar gynnsamt för 

vuxna andraspråksinlärare. En metod som, redan efter fem veckor, visar förbättrad 

avkodningsförmåga för vuxna andraspråksinlärare torde vara en lönsam satsning.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att strukturerad och intensiv avkodningsträning med 

Wendickmodellen kan ge god effekt på vuxna andraspråkinlärares avkodningsförmåga. 

Interventionsgruppens avkodningsförmåga förbättras i samtliga test jämfört med 

kontrollgruppens. Det går att dra slutsatsen att intervention som metod, om så bara för 

en kortare period, också kan gagna vuxna elever med ett annat modersmål än svenska.  

5.2 Vilka effekter kan intensiv avkodningsträning med Wendick-
modellen ge på två vuxna sfi-elevers kunskaper om svenskans 
fonologiska system? 

Studien ämnade även undersöka om elevernas kunskaper om svenskans fonologiska 

system utvecklades som en följd av Wendickmodellens avkodningsträning. Resultaten 

från pre- respektive posttesterna visar på svårigheter att identifiera och segmentera 

fonem, men det behöver inte betyda att eleverna har en bristande fonologisk 

medvetenhet. Däremot kan resultatet förklaras med att eleverna ännu är ovana vid 

svenskans fonemljud som gör det svårt att identifiera och segmentera fonem. Det 

primära under interventionen var intensiv avkodningsträning med Wendickmodellens 

läslistor och elevernas fonologiska medvetenhet tränades inte specifikt. Trots det visar 

resultatet att såväl interventionsgruppen som kontrollgruppen förbättrat sina resultat, om 

än blygsamt, i samtliga test. Dock måste nämnas att vid en närmare granskning av 

kontrollgruppens resultat i pretestet Fonemsegmentering, fann man att testdeltagaren 

uppgett samma svar i de sju sista uppgifterna. Detta kan förklara varför eleven lyckades 

besvara de mest komplicerade uppgifterna i slutet av testet korrekt men inte de uppgifter 

innehållande enklare ljudstruktur och färre fonem. Kanske rådde det oklarheter i hur 

uppgiften skulle utföras och därför utarbetade kontrollgruppen en strategi genom att 

svara lika på de sju sista uppgifterna. 
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Den fonologiska medvetenheten har stor betydelse då barn ska lära sig läsa och skriva 

(Carlström, 2016), men det råder viss oklarhet om den fonologiska medvetenheten 

också är viktig för andraspråkinlärare (Torgesen & Wagner, 1987). Den fonologiska 

medvetenheten, sett ur ett andraspråksperspektiv, är därför viktig att titta närmare på. 

Hyltenstam (2007) menar att ett inte fullt utvecklat fonologiskt system kan göra det 

svårt att upptäcka skillnader mellan olika språkljud och att det i sin tur kan försvåra 

andraspråksinlärningen. Skehan (1991) menar, i likhet med Hyltenstam (2007), att 

fonemisk medvetenhet är en viktig del vid tillägnandet av ett andraspråk. 

 

Andraspråksinlärare ska, enligt Skolverket (2011), ges läs- och skrivundervisning inom 

ramen för sfi. Särskilt viktigt är denna undervisning för andraspråkinlärare med ett 

annat skriftsystem än det latinska. Att lära sig läsa på ett nytt språk, som dessutom har 

ett annat alfabet, innebär en stor ansträngning. Nya bokstavsljud och stavelsestrukturer 

ska läras in och kunskap om att ord består av enskilda ljud behöver etableras 

(Carlström, 2016). Svenskans ljudsystem kan vara olika lätt för andraspråkselever att 

lära sig och, av naturliga skäl, är det förstaspråkets ljudsystem som eleven relaterar till 

(Skolverket, 2012c). Resultatet i denna studie visar att eleverna har svårigheter i att 

uppfatta främmande fonemljud, något som Skehan (1991) beskriver som fonemisk 

medvetenhet. Såväl interventionsgruppen som kontrollgruppen hade svårigheter att 

urskilja antal fonem i ord som uttalas högt av testledaren, men det behöver inte betyda 

att eleverna har en bristande fonologisk medvetenhet. Däremot kan resultatet förklaras 

med att eleverna är ovana vid svenskans fonemljud som gör det svårt att identifiera och 

segmentera fonem (Wedin, 2010).  

 

Andraspråkinlärare behöver också kunna dra samman ljud till ord, d.v.s. göra en 

ljudsyntes (Carlström, 2016), och då är kunskap om svenskans bokstavsljud avgörande. 

Dessutom behövs goda kunskaper om kopplingen mellan grafem och fonem samt att 

kunna skilja mellan begreppen bokstav och bokstavljud (Høien & Lundberg, 1997). 

Deltagarna i denna studie har ännu inte befästa kunskaper om kopplingen mellan grafem 

och fonem, något som visade sig tydligt när elevernas kunskap om bokstavsljud 

kontrollerades. Ett vanligt förekommande “fel“ är när eleven säger bokstavsnamnet i 

stället för bokstavsljudet. Denna kunskap borde befästas i ett första skede inom sfi-

undervisningen då den ligger till grund för avkodningen. Torgesen et. al. (2001) visade i 

en internationell interventionsstudie att barns fonologiska medvetenhet kan tränas upp 

genom daglig träning och detta torde även avse vuxna andraspråkselever.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att elevernas kunskaper om svenskan fonologiska system 

ökade i liten grad i såväl interventionsgruppen som i kontrollgruppen. De ökade 

resultaten kan därför inte enbart tillskrivas interventionen.  

 

Det är viktigt såväl ur ett samhällsekonomiskt som ett pedagogiskt perspektiv att 

andraspråksinlärare så snabbt som möjligt tillägnar sig grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter (Skolverket, 2011). Flertalet av eleverna på sfi deltar i 

Arbetsförmedlingens etableringsplan som pågår under maximalt två år. Det är således 



37 

av största vikt att eleverna under den tiden tillägnar sig en “funktionell litteracitet“ 

(UNESCO, 2001). Samhället ställer höga krav på vår läs- och skrivförmåga (Fälth, 

2013; Høien & Lundberg, 2013; Liberg & Säljö, 2014; Wedin, 2010), och sfi-

undervisningen har ett ansvar att tillgodose och möta såväl samhällets krav som 

elevernas behov. Lindberg och Sandwall (2012) skriver att sfi-undervisningen länge 

haft en “muntlig tradition“ som fokuserat på vardagliga samtalsämnen men det muntliga 

räcker inte längre utan arbetsmarknaden ställer högre krav än så.  

 

Avkodning är dock inte tillräckligt för att nå funktionell litteracitet (UNESCO, 2001). 

Enligt The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986), består läsning av två 

förmågor, avkodning och förståelse. Avkodningen är synnerligen viktig för 

nybörjarläsaren och behöver automatiseras (Braze et al., 2007; Frost et al., 2005; Fälth, 

2013; Gough & Hillinger, 1980; Braze et al., 2007), för att fokus ska kunna riktas mot 

tolkning och förståelse av den lästa texten. Ordförrådet utökas genom hela livet (Ellis, 

2008), och har stor betydelse för läsförståelsen (Hyltenstam, 2007; Stanovich, 1986). En 

andraspråksinlärare som automatiserat sin avkodning kan, genom att läsa olika texter på 

svenska, på egen hand bygga upp det svenska ordförrådet och en förståelse därav, något 

som annars blir en omöjlig uppgift.  

5.3 Metoddiskussion 

Då denna studie nästintill är att betrakta som en fallstudie genom dess ringa omfång går 

resultatet inte att generaliseras och är således inte representativt för andra vuxna 

andraspråksinlärare. Det hade varit önskvärt att inkludera fler deltagare i studien 

eftersom detta hade ökat möjligheten till generalisering. Det var dock inte möjligt att 

genomföra i denna studie eftersom informanternas bakgrund skulle vara så likvärdig 

som möjligt gällande modersmål, ålder, skolbakgrund, vistelse- och undervisningstid i 

Sverige.  

 

Studiens begränsade tidsram medgav en intervention på fem veckor. Med en mer 

omfattande tidsram skulle en längre studie kunnat genomföras och en större del av 

Wendickmaterialet skulle då kunna användas. Eftersom pre- respektive posttesterna 

utfördes med kort tids mellanrum kan resultaten ha påverkats. Jacobsson (2014) nämner 

inlärningseffektens betydelse då testerna utförs alltför nära i tid. Med inlärningseffekt 

menas att testdeltagarna tekniskt och minnesmässigt kommer ihåg hur de olika testen är 

utformade. Övningseffekter som “how to do“ och minneseffekter kan ha påverkat 

resultaten och behöver därför tas i beaktande (Jacobsson, 2014, s. 77). De två 

testtillfällena, pre- respektive posttesterna, utgjorde också tillfällen till träning och 

medvetandegörande om svenskans ljud- och stavelsestruktur och detta kan också ha 

påverkat resultaten i såväl interventionsgruppen som i kontrollgruppen, vilket i så fall 

var positivt i sig. Vid dessa övningstillfällen fick informanterna instruktioner på svenska 

som förklarade varje test och flera övningsexempel genomfördes innan testerna 

påbörjades i syfte att säkerställa att testdeltagarna förstått uppgiften.  
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Det hade varit önskvärt att kunna ge instruktioner till de enskilda testerna och 

övningarna på modersmålet. Det hade även varit önskvärt att utföra testerna Verbalt 

korttidsminne och Snabb benämning på modersmålet. Resultaten från dessa två test kan 

inte tillmätas någon större betydelse, då dessa inte utfördes på förstaspråket, vilket är en 

metodologisk svaghet.   

 

Studiens reliabilitet hade kunnat stärkas ytterligare om fler hade avlyssnat och 

analyserat materialet.   

5.4 Studiens relevans för specialpedagogiskt verksamhet 

I den svenska grund- och gymnasieskolan har det sedan länge funnits beprövade 

metoder för att identifiera, kartlägga och stötta elever i behov av särskilt stöd. Där finns 

också krav på att tillgång till yrkeskompetens i form av elevhälsoteam med t.ex. 

specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, skolläkare, kurator etc. ska finnas. Detta 

krav finns inte inom sfi, men likväl har skolan ett ansvar att “utbildningen utformas så 

att elever som är i behov av stöd får det“ (Skolverket, 2012a, s. 14). Som lärare inom sfi 

möter jag givetvis också elever med inlärningssvårigheter och det kan många gånger 

vara svårt att avgöra om det rör sig om språkligt relaterade svårigheter specifika 

inlärningsproblem eller om det beror på helt andra bakomliggande faktorer.  

 

Ett specialpedagogiskt arbetssätt handlar i första hand om ett förebyggande arbete och 

om att undanröja eventuella hinder för lärandet. Sett ur ett interaktionellt perspektivet, 

som denna studie antar, är interaktionen mellan inläraren och den språkliga 

omgivningen avgörande. En sfi-lärare med en alltför stor elevgrupp, som dessutom är 

heterogen, har svårt att hinna se och identifiera elevernas svårigheter och specifika 

behov. Klassrumsundervisningen kanske tillämpas på en för avancerad nivå och kan då 

bli ett hinder för eleven och bidra till en känsla av utanförskap i stället för att inkluderas 

i undervisningen (Nilholm, 2007). Ibland behöver särskilda insatser för vissa elever 

göras utanför klassrummet och en-till-en-undervisning eller undervisning i liten grupp 

kan då vara det mest effektiva under kortare perioder (Høien & Lundberg, 2013). Alla 

elever har rätt att känna sig delaktiga i undervisningen och såväl pedagogiken som 

miljön behöver därför anpassas efter elevernas behov.  

 

Eleverna i denna studie uppskattade en-till-en-undervisningen, även om själva 

interventionen var krävande, och uttryckte det genom att vilja fortsätta träningen efter 

interventionens slut. Även andra elever ställde frågan om de också kunde få enskild 

undervisning. Detta tyder på att eleverna värdesatte arbetssättet och gärna hade fortsatt 

med liknande undervisning.  

 

Metoder och material som används inom pedagogisk verksamhet ska enligt Skollagen 

vara vetenskapligt beprövade (SFS, 2010:800), men det är dock vanligt förekommande 

att metoder och material som inte prövats vetenskapligt används. Det är således av 

specialpedagogisk vikt att också metoder för t.ex. andraspråkinlärares läsinlärning 

utarbetas. Wendickmodellens Intensivläsning är ett ålderoberoende material som bygger 
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på en-till-en-undervisning och lästräning med läslistor under fyra, sex eller åtta veckor 

(Wendick, 2012). Det kan bli svårt för klasslärare att utföra interventionen enligt 

Wendickmodellens instruktionen och då kan en speciallärare vara den resurs som utför 

interventionen. 

5.5 Framtida forskning 

Det behövs fortsatt forskning kring metoder och material för kartläggning och 

läsinlärning anpassade för vuxna andraspråksinlärare. I denna studie har testmaterial 

anpassat efter svenska grundskoleelever använts då det inte finns motsvarade 

testmaterial för studiens målgrupp på marknaden. Wendickmodellen Intensivläsning är 

dock ett åldersoberoende material för kartläggning och avkodningsträning och det har 

fungerat adekvat i denna studie. Dock skulle en större studie behöva göras där en större 

del av Wendickmaterialet kan användas. Det är också av intresse att studera effekten av 

att kombinera Wendickmodellens Intensivläsning med Wendickmodellens material för 

Språkljudsutveckling med tanke på att informanterna är andraspråksinlärare.  

 

Ett annat intressant område för vidare forskning är att hitta arbetsmetoder och modeller 

för en effektivare läs- och skrivundervisning inom sfi. Med specialpedagogiska insatser 

skulle identifiering av eventuella läs- och skrivsvårigheter kunna ske i ett tidigt skede 

också inom sfi, och eventuella hinder för lärandet skulle snabbare kunna undanröjas. 

Med en effektivare läs- och skrivundervisning skulle eleverna snabbare tillägna sig en 

funktionell litteracitet och därmed också snabbare kunna etablera sig i det svenska 

arbets- och samhällslivet.  
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Bilaga 5 

 

Blankett för samtycke angående 
deltagande i examensarbete om 
intensiv avkodningsträning. 

Återlämna denna blankett ifylld till klassläraren senast 2016-09-15. 

 

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående intensiv 

avkodningsträning under 4 veckor och vet att: 

 
 Det är helt frivilligt att du ger ditt samtycke för att delta i projektet.  

 Du kan när som helst meddela att ditt resultat inte ska ingå i studien utan förklaring och utan att 

det kommer att påverka din situation på något sätt.  

 Dina uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudent BrittMarie Önnebro och 

klasslärare på SFI.  

 Resultatet från projektet komma att publiceras i ett examensarbete, där ingen enskild deltagares 

resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

 Examensarbeten vid Umeå universitet publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. 

Där finner man bl. a examensuppsatser och samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

 Handledare är Maria Rosenberg Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

 

Ditt namn: _________________________________________ 
 

 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i intensiv avkodningsträning under 4 

veckor. 

 

 NEJ, jag vill inte delta i intensiv avkodningsträning under 4 veckor. 

 

 

Ort och datum: 

___________________________________ 

               

Underskrift:  

___________________________________             

 

Namnförtydligande:               

___________________________________ 

 

r 


