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Sammandrag 

Syftet är att undersöka hur förlängd tid och inläst material kan förbättra provresultatet i 

läsförståelse för en grupp andraspråkselever på gymnasiet, vilken typ av uppgifter som 

kan vara särskilt problematiska, samt hur eleverna själva ser på sin egen läsförståelse. 

Såväl på nationella prov som i internationella studier såsom PISA och PIRLS får 

andraspråkselever generellt sämre resultat än förstaspråkselever och därför är det viktigt 

att ta reda på vilka svårigheter som finns och hur de kan övervinnas. Urvalsgruppen i 

studien består av elva pojkar i kursen svenska som andraspråk 1. Samtliga elever studerar 

på de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Genom prov, enkäter och intervjuer 

togs materialet fram. 

Resultaten visade att de elever som hade varit i Sverige längre tid generellt inte 

hade bättre resultat än elever som kommit till Sverige för fem år sedan eller mindre. 

Eleverna själva bedömde sin läsförståelse som relativt god, trots att ingen nådde upp till 

ett godkänt resultat på det första läsförståelsetestet. Eleverna hade svårare för uppgifter 

som krävde att de använde sig av inferenser, medan uppgifter som gick ut på att hitta 

information eller dra enkla slutsatser var lättare. När eleverna hade längre provtid och 

tillgång till inläst material förbättrades elevernas resultat väsentligt. Just inläst material 

visade sig vara en stor framgångsfaktor för många elever. Såväl minnet, koncentrationen 

och ordförståelsen blev bättre när eleverna fick lyssna på texterna. Resultaten kan vara av 

vikt när vi planerar, genomför och utvärderar andraspråkselevers undervisning för att 

eleverna ska få en chans att ta till sig innehållet och få visa sina kunskaper. 

 

Nyckelord 

Läsförståelse, svenska som andraspråk, andraspråkselever, läs- och skrivsvårigheter, 

avkodning, inferenser, koncentration, stress, arbetsminne, nationella prov, 

kompensatoriska hjälpmedel, inläst material. 
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1 Inledning 
Läsförståelse är en av de viktigaste förmågorna för att lyckas i den svenska skolan. 

Läsåret 2017–2018 fick 93,2 % av Sveriges elever som läser svenska i årskurs nio betyget 

E eller högre på läsförståelsedelen av det nationella provet. För elever som läser svenska 

som andraspråk var motsvarande procentsats 57,4. Den genomsnittliga 

provbetygspoängen som för provbetyget E ska vara minst 10, var för elever som läser 

svenska 13,9, medan den för elever som läser svenska som andraspråk var 7,2 (Skolverket 

2018a & 2018b). Resultaten visar en väsentlig skillnad mellan de två grupperna.  

Både PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study och PISA – 

Programme for International Student Assessment mäter och jämför elevernas 

läsförståelse över tid och såväl nationellt som internationellt. Prov och enkäter visar en 

stor genomsnittlig skillnad mellan elever födda i Sverige med minst en svenskfödd 

förälder och elever med utländsk bakgrund. Även om det finns stora individuella 

skillnader bland eleverna med utländsk bakgrund är resultaten på gruppnivå betydligt 

sämre än elever födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder (Skolverket 2017 & 

Skolverket 2016). Det man kan se i PIRLS 2016 är att eleverna generellt har lättare för 

frågor som går ut på att hitta information och dra enkla slutsatser än för frågor som 

inkluderar andra processer (Skolverket 2017). 

Internationella studier visar alltså att läsförståelsen hos elever med svenska som 

modersmål generellt är bättre än hos elever med svenska som andraspråk, men vad 

eleverna har svårt för och vilka redskap som skulle kunna förbättra deras resultat är 

svårare att finna studier om. Att gymnasieeleverna i min undervisningsgrupp i kursen 

svenska som andraspråk 1 hade svårt med läsförståelsen blev tydligt under kursens gång, 

men vad problemen bottnade i och vilka redskap som skulle kunde hjälpa dem i en 

provsituation var inte lika klart. Därför bestämde jag mig för att mäta hur läsförståelsen i 

gruppen såg ut och vad som skulle kunna förbättra deras resultat. 

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med undersökningen är att undersöka läsförståelsen i en elevgrupp som läser 

gymnasiekursen svenska som andraspråk 1 och att undersöka hur längre provtid och inläst 

material kan förbättra elevernas läsförståelse i en provsituation. Även vilken typ av frågor 

eleverna har svårast för och hur väl den egna bilden av sin läsförståelse stämmer överens 

med testresultaten undersöks. Syftet kan preciseras med följande frågor: 
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- Hur ser läsförståelsen ut i en grupp med svenska som andraspråkselever på 

gymnasiet och vilken typ av frågor har de svårast för?  

- Kan längre provtid och tillgång till inläst material förbättra andraspråkselevers 

resultat vid ett läsförståelsetest?  

 

3 Teoretisk bakgrund 
Begreppen läsförståelse och läsförståelseproblem är mångfacetterade. Ett perspektiv på 

läsförståelse medger att läsaren är aktiv eftersom förståelse och mening skapas när läsaren 

och texten interagerar med varandra. Läsning är alltså inte en passiv process (Westlund 

2009: 69–70), utan snarare en dynamisk process som kan utvecklas eftersom såväl 

färdigheter och strategier som tidigare kunskap och referensramar är inblandade 

(Afflerbach i Westlund 2009: 69). I det här avsnittet kommer jag redogöra för olika 

aspekter av läsförståelse, och orsaker till varför läsförståelsen ibland uteblir eller 

försvåras.   

3.1 The Simple View of Reading 

Ett sätt att se på läsförståelse är med hjälp av modellen The Simple View of Reading 

(Hoover & Gough 1990). Trots namnet medger Hoover & Gough (1990) ändå att läsning 

är en komplex process, men väljer ut två faktorer som till stor del påverkar huruvida 

läsförståelse uppstår eller inte. Modellen går ut på att läsningen består av två separata 

delar som enkelt kan förklaras genom formeln reading (R) = decoding (D) x linguistic 

comprehension (L) (Hoover & Gough 1990). Fouganthine (2012: 62) har översatt 

modellen till svenska och använder sig då istället av begreppen läsning (L), avkodning 

(A) och språkförståelse (F). Formeln blir då L = A x F. Både avkodning och 

språkförståelse är nödvändig för att läsförståelse ska skapas och läsningen är produkten. 

Om en av komponenterna är 0 blir det ingen läsförståelse. Båda faktorerna måste alltså 

finnas på en tillräcklig nivå.  

 Enligt modellen kan avkodning definieras som effektiv ordigenkänning (Hoover & 

Gough 1990: 130), genom att till exempel snabbt få ihop bokstäverna g l a s s till ordet 

glass. Språkförmåga definieras enligt samma modell som förmågan att använda 

lingvistisk information, både muntligt och i skrift, och kunna ge det en mening och förstå 

vad ordet innebär. Modellen är enkel, men det kan finnas flera faktorer som är inblandade 

när ordavkodningen, språkförmågan eller läsförståelsen försvåras eller uteblir.  
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3.2 Inferenser – att läsa mellan raderna 

För att förstå en text måste eleven kunna mer än bara avkoda ordens form och deras 

betydelse. Eleven behöver också kunna göra inferenser – dvs. läsa mellan raderna 

(Westlund 2009: 70). Oftast gör en läsare inte bara en inferens utan många. Ibland talas 

det om inferenskedjor. Läsarens bakgrund och förkunskaper blir viktiga för vilka 

inferenser som är möjliga (Reichenberg 2000: 25–26). Svaga läsare har ofta svårare att 

göra inferenser och vet inte alltid hur de ska applicera sin förkunskap på den nya texten, 

vilket försvårar djupförståelsen av texten.  

 Enligt Reichenberg (2014: 56–61) kan läsare delas in i aktiva och passiva där den 

aktiva läsaren vet att allt inte står i texten och gör inferenser genom att försöka förutsäga 

texten och sedan löpande bedöma huruvida förutsägelsen stämde eller inte. Passiva läsare 

däremot vet inte alltid att man måste göra inferenser när man läser, utan utgår ifrån att all 

nödvändig information för att lösa en uppgift står i texten. Ett begränsat ordförråd och 

avsaknad av språkliga och kulturspecifika förkunskaper kan försvåra ett aktivt läsande. 

Såväl första som andra generationens invandrare kan hittas i den här gruppen läsare. 

Mycket av processkapaciteten tvingas gå åt till själva ordförståelsen och det kan göra att 

det blir svårare att förstå texten på djupet och använda sig av inferenser (Reichenberg 

2014: 56–61). 

3.3 Lässvårigheter – när förståelsen uteblir 

Hur stor del av en befolkning som har läs- och skrivsvårigheter är svårt att veta. 

Uppskattningar varierar från 1–2 procent upp till 20 procent. Detta beror framförallt på 

att man kan definiera läs- och skrivsvårigheter på olika sätt (Rygvold 1993: 101). Såväl 

arv som miljö kan påverka hur en elev läser och skriver. En uppväxt i en miljö med ett 

främmande språk kan också göra att en elev uppvisar läs- och skrivsvårigheter som inte 

är av dyslektisk karaktär. (Frisk 2007: 67).  

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan delas in i två grupper: de med 

ordavkodningsproblem och de med specifika läsförståelseproblem (Elwér 2009: 162–

163. Detta kan jämföras med The Simple View of Reading där läsning förklaras som 

reading (R) = decoding (D) x linguistic comprehension (L) och läsförståelseproblem kan 

bestå av en eller båda faktorerna (Hoover & Gough 1990). Elever med specifika 

läsförståelseproblem har ofta en fungerande ordavkodningsförmåga, men istället kan 

eleverna ha svårigheter med arbetsminnet, ordförrådet och mer kognitiva processer, 

såsom att läsa mellan raderna och göra inferenser. Eftersom forskning i första hand har 



 

7 

 

fokuserat på dyslektiska läs- och skrivsvårigheter och mindre på elever med specifika 

läsförståelseproblem är den senare gruppen svårare att upptäcka (Elwér 2009: 162–163). 

Problem med korttidsminnet bland elever med läs- och skrivsvårigheter gör att det finns 

en begränsning i hur många enheter som kan hållas kvar i arbetsminnet och detta i sin tur 

kan då påverka läsförståelsen (Rygvold 1993: 102–106). 

Stress vid arbetet med mer komplicerade uppgifter kan påverka kognitiva processer 

negativt. När det gäller läsning kan elever som har svårt med ordavkodning eller 

läsförståelse påverkas mer negativt av stress än andra (Rai m.fl. 2015: 348–349). Elever 

som inte flytande kan avkoda ord, till exempel andraspråkselever, får i stressade 

situationer svårare än andra att använda sig av material från sitt långtidsminne på den nya 

texten och kan då få svårt att fokusera på den centrala informationen och grundtanken i 

texten (Rai m.fl. 2015: 348–349). Uppmärksamhet och koncentration är något som krävs 

när en elev ska läsa eller skriva. Kognitiva svårigheter kan påverka koncentrationen vilket 

leder till att uppgifter blir för svåra (Carlström 2007: 118).  

För en del elever som har svårt att ta till sig en skriven text utvecklas förmågan att 

lyssna aktivt. Inläst material kan då vara ett redskap som hjälper eleven i sin inlärning 

och som hjälper eleven att få möjlighet att visa sina kunskaper. En anledning till att 

andraspråkselever har svårt att förstå texter kan vara att de har problem med själva 

avkodningen av orden, men ett bristande ordförråd, avsaknad av kunskap om 

grammatiska strukturer eller brist på nödvändiga förkunskaper kan också ställa till 

problem (Carlström 2007: 141–142).  

 

4 Tidigare forskning 
Det finns flera studier som jämför första- och andraspråkselevers läsförståelse, såväl som 

forskning som undersöker vad läsförståelseproblem kan bero på och vilka redskap som 

kan underlätta för eleverna. Rai m.fl. (2015) undersökte skillnader i läsförmåga mellan 

elever med engelska som modersmål och spanska elever med engelska som andraspråk 

och hur läsförmågan påverkas av mer kognitivt krävande uppgifter och stressiga 

situationer. Eleverna fick genomföra ett test i en situation utan stress och ett test under 

mer krävande förhållanden. Resultaten visade att det finns stora skillnader i läsförmåga i 

stressiga situationer och att stress påverkade andraspråkseleverna mer än 

förstaspråkseleverna. Vid uppgifter som inte krävde att eleverna använde sig av inferenser 

var skillnaderna mellan de två grupperna inte så stora, men när eleverna behövde göra 
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inferenser för att lösa uppgifterna ökade skillnaderna och andraspråkseleverna presterade 

sämre (Rai m.fl. 2015). Likartade resultat fann man i PIRLS 2016 (Skolverket 2017). 

Montén (2014) undersökte i en kvalitativ studie pedagogers inställning till 

alternativa verktyg i undervisningen. Resultaten visade att pedagogerna ansåg sig trygga 

i att använda sig av alternativa verktyg och att de sett förbättringar i elevernas motivation, 

resultat och självständighet när de getts möjlighet att använda verktyg som t ex inläst 

material (Montén 2014).  

 Larsen (2019) undersökte i en intervjustudie specialpedagogers, lärares och elevers 

syn på användningen av digitala lärverktyg och hur mycket de egentligen användes. 

Många elever valde att inte använda sig av digitala lärverktyg som t ex inläst material 

eftersom de stötte på svårigheter eller kände sig utpekade. Många pedagoger saknade 

också tillräcklig kunskap om hur verktygen fungerade. Samtidigt menade pedagogerna 

att elever med läs- och skrivsvårigheter som ändå använde digitala lärverktyg ökade sin 

motivation och sin självkänsla (Larsen 2019).  

 Hur ordinlärning förbättras när andraspråksinlärare får lyssna som komplement till 

läsningen undersöktes av Malone (2018). Åttio elever med engelska som andraspråk 

delades in i fyra grupper som fick genomföra olika läsaktiviteter med efterföljande test. 

Man mätte dels hur resultaten varierade beroende på hur många gånger eleverna blev 

exponerade för de nya orden och dels hur lyssnade som komplement till läsningen 

påverkade resultaten. Även elevernas arbetsminne undersöktes. Resultaten indikerade att 

elevers chans till inlärning ökar om de får lyssna och läsa simultant, men att 

resultatförbättringen är beroende av att eleverna både läser och lyssnar noggrant (Malone 

2018). 

 Genom en multipel fallstudie av tio tvåspråkiga ungdomar som av lärare bedömts 

har läs- och skrivsvårigheter och en jämförelsegrupp av tvåspråkiga elever utan läs- och 

skrivsvårigheter undersökte Hedman (2009) hur en grupp elevers läsförståelse och 

eventuella läs- och skrivsvårigheter såg ut på svenska och spanska samt huruvida 

problemen kunde klassas som dyslektiska. Resultaten visade dels att tvåspråkiga elever 

med läs- och skrivsvårigheter tenderade att underdiagnosticeras eller inte hittas tidigt nog 

och dels att de ibland diagnosticerades med läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk 

karaktär, trots att de inte i tester uppfyller kraven för dyslexi eller uppvisar den typ av 

svårigheter på modersmålet. För att på ett säkert sätt kunna se om tvåspråkiga elever har 

dyslexi var en kartläggning på båda språken av stor vikt för reliabiliteten. elever med höga 

indikationer på dyslexi visade också låg läsförståelse på båda språken (Hedman 2009). 
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5 Metod och material 
Mitt arbetssätt har främst varit deduktivt (Patel & Davidson 2011: 23–24). Den teoretiska 

bakgrunden och den tidigare forskningen utgjorde grunden till forskningsfrågorna och 

styrde utformningen av undersökningen. Jag har kombinerat både kvalitativa och 

kvalitativa arbetssätt (Denscombe 2009: 149–167). Genom att komplettera enkäter med 

semi-strukturerade intervjuer får undersökningen ett visst djup samtidigt som materialet 

inte blir alltför omfattande att bearbeta. 

5.1 Material, urval och avgränsningar 

Undersökningsgruppen består av elever från min undervisningsgrupp i kursen svenska 

som andraspråk 1. De valdes eftersom det i undervisningen funnits indikationer på att 

läsförståelsen i gruppen ibland inte var välfungerande. Materialet består av två test och 

tre enkäter med undersökningsgruppen och två intervjuer, varav en med två av eleverna i 

undersökningsgruppen och en med skolans specialpedagog. Eleverna genomförde först 

test 1: Skolverkets utprövning av uppgifter till det nationella provet i svenska som 

andraspråk 1, men endast testresultat i form av andel korrekta svar redovisas i studien, 

eftersom texter och uppgifter omfattas av sekretess.  

Vid urval av texter och uppgifter till test 2 (se bilaga E) valdes texter från det 

nationella provet höstterminen 2014 eftersom sekretessen nyss hävts och inget material 

ännu fanns publicerat offentligt. Vid urvalet eftersträvades såväl en variation i texternas 

svårighetsgrad som en balans mellan olika typer av frågor och dess närvarande processer. 

Texterna som ingår i testet är ett utdrag från romanen Kalla det vad fan du vill (Bakhtiari 

2005), dikten Kanske tandkräm också (Hansson 2005), ett utdrag från romanen 1984 

(Orwell 1949) och artikeln Välkommen till en vidöppen värld (Hammar 2010). 

Alla elever i gruppen genomförde enkät 1 och 2 med frågor om testen och den egna 

läsförståelsen (se bilaga B & C). Delar av undersökningsgruppen var frånvarande när 

enkät 3 som behandlar båda testen och testresultaten (se bilaga D) skulle genomföras. Ett 

problem med uteblivna svar är att det inte går att veta huruvida svaren från de som inte 

deltog skiljer sig från de andra svaren (Denscombe 2009: 44), men jag ansåg i det här 

fallet att det insamlade materialet ändå var tillräckligt. Efter genomförande av enkäter och 

läsförståelsetest valdes två elever med liknande provresultat och skolbakgrund och som 

båda använt sig av inläst material ut till en semi-strukturerad intervju. Slutligen 

intervjuades skolans specialpedagog med hjälp av samma metod.  
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5.2 Insamlingsmetod, genomförande och bearbetning av 

material 

I den här studien användes först kvantitativa undersökningar i form av test och enkäter 

för att dels få en bred bild av elevernas läsförståelse, dels vilken typ av uppgifter de har 

svårast för och sedan kvalitativa undersökningar i form av semistrukturerade intervjuer 

för att få en djupare bild av läsförståelsen och de problem som kan uppkomma i 

läsprocessen. Testen med tillhörande enkäter har utgjort en del av den ordinarie 

undervisningen eftersom eleverna i undersökningsgruppen läser kursen svenska som 

andraspråk 1 med mig som lärare, på olika yrkesprogram på samma gymnasieskola. Alla 

elever i undervisningsgruppen fick en förfrågan om de ville delta i min studie och 

majoriteten av dem tackade ja. De som valde att delta fick först fylla i en 

samtyckesblankett (se bilaga A) där de godkände att deras resultat samlades in och de 

garanterades också då anonymitet. En elev gjorde aldrig färdigt testet eller enkäterna, och 

det resultatet är därför inte med i undersökningen. De elever som tackade nej deltog i 

testerna som en del av undervisningen, men deras resultat är inte inräknade i studien. 

Först genomförde hela gruppen test 1: Skolverkets utprövning av uppgifter till 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk liknande det som ingår i det 

nationella provet i kursen svenska som andraspråk 1. Testet bestod av fyra texter och 21 

frågor och maxpoängen på provet var 42. Eleverna hade 120 minuter för genomförandet. 

Via exam.net hade eleverna tillgång till översättning av enstaka ord, svensk ordlista och 

flerspråkig ordlista. Texterna och uppgifterna fick eleverna i pappersformat. Testet 

rättades med hjälp av det facit med bedömningsanvisningar som inkluderades i 

utprövningsmaterialet. 

Efter sammanställning av resultatet på test 1 redovisades poängen för eleverna och 

enkät 1 (se bilaga B) genomfördes. Kort därefter genomfördes läsförståelsetest 2 (se 

bilaga E) och enkät 2 (se bilaga C). Precis som vid det första läsförståelsetestet hade 

eleverna tillgång till översättningsverktyg, svensk ordlista och flerspråkig ordlista. Den 

här gången hade de dessutom tillgång till texterna i inläst material som alla som ville fick 

använda. Sett till antalet uppgifter hade de också mer tid per uppgift än vid det tidigare 

tillfället och de fick även möjlighet till förlängd tid om de behövde. Även detta test 

rättades med hjälp av det facit och de bedömningsanvisningar som medföljde det 

nationella provet.  

Det fanns inga satta betygsgränser på det första testet och det andra testet bestod 

enbart av utvalda delar ur det nationella provet för höstterminen 2014. För att ändå få en 
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måttstock för en godkänd nivå på de båda testerna användes den procentuella 

poänggränsen (44 %) för delprovsbetyget E på det nationella provet höstterminen 2014 

även om de inte helt kan sägas motsvara ett fullständigt nationellt prov.  

Efter sammanställning av resultaten på test 2 fick eleverna svara på enkät 3 (se 

bilaga D) och två elever valdes ut för en semistrukturerad intervju. De fick svara på frågor 

om sin läsförståelse, sina strategier och de fick reflektera över provresultaten. Även 

skolans specialpedagog intervjuades via en semistrukturerad intervju. Informanterna fick 

utgångsfrågorna dagen innan, med de utgjorde endast en grund och styrde inte 

intervjuerna. Intervjuerna transkriberades sedan i ett ordbehandlingsprogram. 

Vid konstruktionen av de tre enkäterna låg fokus på att göra frågorna så begripliga 

som möjligt och se till att antalet svarsalternativ var rimligt, men också på att undvika 

ledande frågor. Enkäterna hade såväl öppna frågor utan givna svarsalternativ som slutna 

frågor med flervalsalternativ. Vid den senare typen fanns även utrymme för ett eget 

alternativ eller en kommentar till svaret. Enkätsvaren gav dels en bild av gruppens 

utformning och tankar om sin läsförståelse, dels om testens utformning. De gav även 

upphov till följdfrågor om varför eleverna har svårt för läsningen och varför inläst 

material kan vara en framgångsfaktor, varför studien kompletterades med kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer.  

De nationella proven i läsförståelse i kursen svenska som andraspråk 1 består av 

frågor som testar tre olika processer hos eleverna och i den här studien har de olika 

processerna färgkodats av mig för att lättare kunna utskiljas i figur 1 & 2. Eleverna testas 

i att kunna: hitta information och dra enkla slutsatser (grön), tolka och sammanföra 

(orange) och reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk (rosa).  

5.3 Forskningsetiska aspekter 

Alla informanter är över 15 år och de flesta är under 18. Innan undersökningen påbörjades 

fick alla i undervisningsgruppen information om vad jag ville undersöka. Därefter fyllde 

de i en samtyckesblankett (se bilaga A) där de godkände att deras svar användes i 

forskningssyfte och där de garanterades konfidentialitet. Eftersom ingen av deltagarna är 

under 15 valde jag att inte be om vårdnadshavares tillstånd. Eleverna fick också veta att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Allt insamlat material i pappersformat 

förvarades inlåst. Både det digitala och det analoga materialet kommer att förstöras efter 

studiens genomförande.  Studien tar även hänsyn till nyttjandekravet eftersom materialet 

enbart används i forskningssyfte. 
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5.4 Reliabilitet och validitet 

Eftersom studien är gjord på en mindre elevgrupp är det svårt att generalisera alla resultat. 

Det är dock högst troligt att de läsförståelseproblem som eleverna i 

undersökningsgruppen har även återfinns i andra grupper med andraspråkselever. 

Sannolikt kan då även de redskap som eleverna i undersökningsgruppen använde också 

hjälpa andra elever i en provsituation. 

 Eftersom de båda testerna som mäter elevernas läsförståelse är standardiserade test 

som används på nationell nivå och dessutom är rättade med hjälp av medföljande facit 

och bedömningsmaterial kan testresultaten anses vara valida och reliabla. Vilken effekt 

längre provtid och inläst material har på elevernas läsförståelse mäts delvis genom enkäter 

som kan ha en lägre validitet, eftersom vi inte kan vara säkra på om eleverna själva kan 

bedöma vad deras förbättrade prestation beror på. Detta är en av anledningarna till att 

enkäterna kompletteras med intervjuer för en mer gedigen bild av elevernas läsförståelse 

och hur dessa redskap kan förbättra den. 

 

6 Resultat 
Eleverna i undersökningsgruppen har varit i Sverige olika lång tid och de har olika 

modersmål. En av eleverna är född i Sverige och tre kom till Sverige före skolstart. Sju 

elever kom till Sverige för mellan 3–5 år sedan. Modersmålen i gruppen är arabiska, dari, 

persiska, pashto, lettiska, turkiska och kurdiska. Sju elever anger att svenska eller svenska 

tillsammans med ett annat språk är det starkaste språket. De elever som anger svenska 

som sitt starkaste språk är inte de med högst resultat på det andra testet. De elever som 

har högst resultat på testet har valt annat språk än svenska, svenska och annat språk samt 

”vet ej” som svar på frågan om vilket som är deras starkaste språk (se tabell 1).  
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Tabell 1. Tid i Sverige, starkaste språk och testresultat 

  Kön Antal år i Sverige: Starkaste språk: 

Resultat på det 

första testet: 

Resultat på det 

andra testet: 

Elev 1 Man 

Mer än 10 år eller 

född här Svenska 19% 61% 

Elev 2 Man 

Mer än 10 år eller 

född här Svenska 14% 50% 

Elev 3 Man 5 år eller mindre Jag vet inte 9% 67% 

Elev 4 Man 

Mer än 10 år eller 

född här 

Svenska och 

kurdiska 38% 56% 

Elev 5 Man 5 år eller mindre Dari 19% 56% 

Elev 6 Man 

Mer än 10 år eller 

född här 

Svenska och 

engelska 38% 56% 

Elev 7 Man 5 år eller mindre 

Arabiska och 

svenska 33% 67% 

Elev 8 Man 5 år eller mindre Arabiska 38% 50% 

Elev 9 Man 5 år eller mindre Arabiska 29% 78% 

Elev 10 Man 5 år eller mindre 

Persiska och 

svenska 33% 33% 

Elev 11 Man 5 år eller mindre 

Lettiska, engelska 

och svenska 38% 50% 

 

Det finns inget samband mellan resultatet på läsförståelsetesten och hur lång tid eleverna 

bott i Sverige. Några av de högsta, men också de lägsta resultaten återfinns bland elever 

som tillbringat fem år eller mindre i Sverige. Bland elever som tillbringat minst 10 år i 

Sverige eller är födda här är resultatet på test 2 relativt jämnt och ligger på en medelnivå. 

Inför det andra läsförståelsetestet gjorde eleverna en egen uppskattning av sin läsförmåga. 

Detta var efter att ha sett poängresultatet på det första läsförståelsetestet.  

Trots att ingen i undersökningsgruppen nådde upp till en godkänd nivå på test 1 

bedömer eleverna ändå sin läsförståelse som ganska god och ingen säger sig ha mycket 

svårt att förstå texter de möter i skolan. De allra flesta uppger att de förstår det mesta i 

texter de möter i skolan, några menar att de inte har några problem alls med att förstå 

texter och en uppger att han har ganska svårt att förstå texter han möter i skolan. Elevernas 

egen uppfattning stämmer alltså inte så väl överens med det första provresultatet. De 

förklarar dock inte närmare i kommentarerna vad som menas med att förstå en text. I 

intervjun med två av eleverna uppger båda att de inte kan läsa mellan raderna, men elev 

1 menar i enkät 1 att han inte har några problem med att förstå texter han möter i skolan, 
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medan elev 2 är den enda av eleverna som uppger att han har ganska svårt att förstå texter 

han möter i skolan.  

6.1 Jämförelse mellan resultaten på de två läsförståelsetesten  

Alla elever utom en förbättrade sina resultat på det andra testet. Den genomsnittliga 

andelen korrekta svar i gruppen gick från 28 % på det första testet till 57 % på 

läsförståelsetest 2 (se figur 1). På det första testet uppnådde ingen ett godkänt resultat, 

medan alla utom en elev nådde ett godkänt resultat på det andra testet. Genomförandet av 

de två testerna var snarlikt, men det andra testet var något mindre omfattande sett till antal 

uppgifter och texter och eleverna hade sammantaget lite mer tid per text och uppgift 

jämfört med det första läsförståelsetestet. Utöver det hade eleverna tillgång till inläst 

material. I övrigt var redskapen desamma och utformningen av texter och uppgifter 

likartad.  

Vid en uppdelning i testets tre olika frågetyper där olika typer av processer är närvarande 

syns en stor förbättring i alla kategorier. Såväl på det första som det andra 

läsförståelsetestet hittas den största procentuella andelen korrekta svar i kategorin som 

går ut på att hitta information och dra enkla slutsatser och eleverna går på gruppnivå från 

45 % korrekta svar till 73 % korrekta svar. Eleverna har betydligt svårare för frågor som 

går ut på att tolka och sammanföra och frågor där de ska reflektera och utvärdera innehåll, 

form och språk. Där går eleverna från ett resultat på 23 % korrekta svar till 53 % och från 

18 % till 49 % korrekta svar.  

Av de som svarade på enkät 3 menar fem elever att förbättringen i resultatet beror 

på att de fick lyssna på texterna på det andra testet och en elev att det beror på att han slog 
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Figur 1. Jämförelse mellan andelen korrekta svar på de två läsförståelsetesten 
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upp ord som han inte förstod. Två elever menar att det gick bättre eftersom de läste mer 

noggrant eller mer än en gång och två elever anger att det andra testet var lättare. En del 

av eleverna ger mer än en förklaring, men den största framgångsfaktorn som förs fram 

bland eleverna, och framförallt bland eleverna som varit i Sverige i tio år eller mer, är 

användandet av inläst material.  

När test 1 genomfördes påtalade eleverna vid ett flertal gånger i klassrummet att de 

kände sig stressade och att tiden inte räckte till. Att eleverna vid test 2 gavs längre provtid 

sett till antalet texter och uppgifter jämfört med vid test 1 är trots detta inget som eleverna 

i sina enkätsvar uttryckligen skriver påverkade resultatet. Elev 2 menar dock i intervjun 

att längre tid i kombination med inläst material var det som förbättrade hans resultat. 

Endast en elev menar i enkät 2 att provtiden för det andra läsförståelsetestet var för kort. 

En säger sig haft mycket tid över och de andra att tiden var rimlig i förhållande till 

texternas och uppgifternas svårighetsgrad och omfattning.  

När det gäller svåra frågor uttrycker eleverna i intervjun att de har svårt att svara på 

uppgifter där svaret inte går att hitta i texten, eftersom de saknar strategier för att lösa den 

typen av uppgifter. När de ska svara på frågor utan inläst material letar de efter ord eller 

stycken som har med frågan att göra och elev 1 menar att han skumläser texten för att 

hitta ledtrådar istället för att försöka läsa om hela texten. När de under testet fick lyssna 

på texten och stötte på problem när de skulle svara på frågorna så lyssnade elev 1 om på 

texten flera gånger, medan elev 2 försökte leta upp rätt delar och lyssna om på dem. Ingen 

av dem valde i slutänden att kombinera läsandet med lyssnandet, utan valde istället att 

bara lyssna. Eleverna menar också att det är svårt att lösa uppgifter där det krävs att de 

ska göra egna tolkningar. De vet hur de ska göra när det finns ett exakt svar att hitta i 

texten, men när det inte är möjligt att göra det är strategierna slut.  

Eleverna anger i enkätsvaren att de två första texterna är lättare och de två sista 

svårare. Det överensstämmer också med poängresultaten på testen. Redan innan de fått 

se resultatet på test 2 hade de alltså en aning om hur det gått. De kommenterar dock inte 

särskilt vad de tyckte var lätt eller svårt med texterna. När det gäller elevernas resultat på 

de enskilda uppgifterna syns ett visst samband mellan andel rätt svar och vilken process 

som är aktiv, där frågor som endast kräver att eleverna hittar information eller drar enkla 

slutsatser är de som eleverna har lättast för, men samtidigt det finns flera frågor som 

sticker ut (se figur 2).  
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Den enda frågan som alla elever svarar rätt på är till den första texten – Kalla det vad fan 

du vill och lyder: Vad heter Markus farfar? Eleverna ska då för ett korrekt svar skriva 

namnet på farfadern (Bertil). De kunde skumläsa texten och aktivt leta efter passager som 

handlade om farfadern för att hitta hans namn. Den här typen av uppgift verkar eleverna 

vara vana vid, och det är också den teknik eleverna i intervjun anger att de brukar använda 

och behärskar. 

Ingen elev uppger i enkät 2 att fråga 2 är en svår fråga, men i elevsvaren i enkät 3 

blir det tydligt att de inte tycker att det är någon större skillnad mellan de olika 

svarsalternativen. Frågan lyder: Hurdan är Markus släktingars inställning till Bahar? och 

eleverna ska då ringa in ett av följande alternativ: A. Alla var välkomnande. B. Bengt och 

Bertil var tvekande. C. Pernilla var både välkomnande och tvekande. och D. Pernilla och 

Bengt var välkomnande. Eleverna tvingas alltså chansa trots att svaret uttryckligen går att 

finna i texten, eftersom de anser att alternativen är snarlika och har svårt att utskilja det 

rätta alternativet.   

Den sista frågan, fråga 13, svarar flest elever fel på. För att få rätt svar på den krävs 

att eleverna använder informationen i två texter samtidigt, vilket är annorlunda jämfört 

med de andra uppgifterna. Frågan lyder: I artikeln ”Välkommen till en vidöppen värld” 

av Erik Hammar jämförs Torbjörn Tännsjös idéer med George Orwells bok 1984. Men 

Tännsjö skulle troligtvis uppfatta en del saker som negativa i det övervakningssamhälle 

som Orwell skildrar. Ge två exempel på sådant som Tännsjö skulle anse vara negativt 

och förklara varför utifrån den information som ges i texterna.  

Många elever uttrycker i enkät 3 att de inte lyckas hitta svaret till fråga 13 i texterna 

och att de inte förstår frågan. Åtta elever anger att fråga 13 var en svår fråga, vilket är den 

högsta angivna siffran. En elev uttrycker att det är svårt eftersom man måste läsa båda 
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texterna och att de inte har något gemensamt med varandra och en annan att författaren 

till texten Välkommen till en vidöppen värld byter tempus hela tiden och att det försvårar 

läsningen. Såväl frågans formulering som själva uppgiften eleverna ska lösa blir alltså 

problematisk. Eleverna känner heller inte till romanen 1984 och många har vid 

provtillfället svårt att förstå en del ord, eftersom viss terminologi, som t ex ordet 

teleskärm, inte återfinns i SAOL och inte går att översätta i exam.net.  

Resultaten på läsförståelsetest 2 stämmer bra med den egna uppfattningen om 

vilken text som är lättast, respektive svårast som eleverna framför i enkät 2. Eleverna har 

alltså redan innan de sett sina resultat en tydlig bild av vilka texter de anser är svåra. Även 

elevernas enkätsvar om de svåraste frågorna stämmer relativt bra med det faktiska 

poängresultatet. Fråga 13 anses vara den svåraste frågan redan innan de sett sina resultat. 

Däremot är fråga 2 inte med bland upplevda svåra frågor.   

6.2 Effekter av inläst material och utökad provtid 

Tillgången till inläst material är den största enskilda faktorn eleverna själva menar gjorde 

att de förbättrade sina resultat från läsförståelsetest 1 till läsförståelsetest 2. I intervjun 

med två av eleverna berättar de mer i detalj om hur lyssnandet gör att de presterar bättre. 

Det framkommer i intervjun med eleverna att deras läsförståelse har varit ett problem 

tidigare under skolgången och att de hela tiden har legat på gränsen mellan godkänt och 

ej godkänt på läsförståelsetest. På de nationella proven i årskurs nio fick de göra om testet, 

men elev 2 blev ändå inte godkänd utan fick komplettera för att få ett godkänt betyg. Elev 

1 säger också att han i grundskolan bett om att få tillgång till inläst material, men inte fått 

det. Trots att ingen av eleverna tidigare fått använda sig av inläst material är de alltså 

själva medvetna om att de lär sig bättre när de lyssnar och att de har ett behov av att få 

lyssna på en text för att på ett bra sätt kunna lösa tillhörande uppgifter. De är båda 

övertygade att tillgången till inläst material på det andra lästförståelsetestet var det som 

gjorde att de lyckades så väl och de är båda positivt överraskade över sitt resultat.  

Elev 1 menar att han förstår orden bättre när han lyssnar. När han läser kanske han 

missförstår ett ord, men när han lyssnar på texten blir det tydligare. Han tycker att det är 

tråkigt att läsa och att han behöver ha frågorna bredvid texten för att ha något att tänka på 

när han bara läser. Elev 2 berättar att han känner sig lugnare och mindre stressad när han 

får lyssna på en text istället för att bara läsa. Ibland när han läser råkar han hoppa över 

hela meningar utan att märka det. När han lyssnar kan han inte hoppa över meningar, 

eftersom rösten läser allt. Båda eleverna uppger att de minns mycket bättre när de får 
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lyssna på en text. Bättre minne, mer fokus och bättre koncentrationsförmåga är något som 

eleverna ständigt återkommer till i intervjun som en följd av tillgången till inläst material.  

Trots att de aldrig tidigare fått använda sig av inläst material så hittar de egna 

tekniker för att få det att fungera. Till en början läste elev 1 samtidigt som han lyssnade, 

medan elev 2 valde att bara lyssna från början. Längre fram under testet valde båda att 

enbart lyssna. Elev 1 lyssnade om på hela texten två-tre gånger om det var något han 

missat eller inte förstått. Elev 2 valde att aktivt leta efter vissa textpassager genom att 

spola fram och tillbaka i texten och försöka hitta rätt ställe. 

Skolans specialpedagog menar att elever generellt kan prestera bättre när de lyssnar 

än när de bara läser eftersom de är mer vana vid att lyssna. Många, både invandrare och 

svenskar, är otränade när det kommer till läsning och det kostar mer energi än att lyssna 

på texten. Istället för att lägga mycket energi på att bara förstå vad det står för ord, så 

finns det energi kvar till att faktiskt lösa tillhörande uppgifter. Ibland kanske vi inte får 

upp ordbilder när vi bara läser ett ord, men när vi lyssnar på ordet känner vi igen det. 

När det gäller stress som en påverkansfaktor på andraspråkselevers läsförståelse, så 

är det inte många elever som överhuvudtaget nämner stress i sina enkätsvar. I intervjun 

med eleverna tar eleverna dock upp stress som en viktig faktor. Elev 2 menar att det främst 

är när han blir stressad som han råkar hoppa över meningar när han läser och båda 

eleverna menar att de alltid känner sig stressade inför en provsituation. De beskriver det 

som att de har en klump i magen varje gång det är dags för ett prov.  

Specialpedagogen menar att det kan bero på stress när en elev i läsningen t ex 

hoppar över hela meningar. Viljan att bli klar kan vara så stor att eleven bara försöker bli 

färdig så snabbt som möjligt. Om det är många svåra ord i texten och eleven inte riktigt 

förstår vad den handlar om kanske också en viss stress sätter in och gör att eleven gör 

klart testet så snabbt som möjligt. Där kan inläst material hjälpa till, eftersom eleven som 

lyssnar hålls kvar i texten av rösten och inte behöver hetsa över svåra ord.  

Det kan finnas ett visst mörkertal när det gäller läs- och skrivsvårigheter hos 

andraspråkselever enligt specialpedagogen. Man skyller gärna problemen på att de har 

svenska som andraspråk och missar då kanske vissa elever med svårigheter eftersom 

problemen döljs i att de inte kan språket. Samtidigt kan svårigheterna hos 

andraspråkseleverna ibland bero på att de är otränade och/eller på att de inte heller har ett 

starkt förstaspråk som de lärt sig läsa på. Att elever kanske minns bättre när de lyssnar 

kan bero på att svåra ord som de annars fastnat på vid läsningen sätts i ett sammanhang 

och att texten då blir begriplig. Svårare ord finns inte alltid där som ordbilder, men när 
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eleverna hör dem känner de igen dem och förstår betydelsen. När det gäller tillgången på 

inläst material tror hon att det skulle kunna stärka alla elever, oavsett om de har 

lässvårigheter eller inte, eftersom man hör så mycket mer, som t ex betoning och när en 

mening tar slut och en annan påbörjas.  

I intervjun med eleverna och svaren i enkäterna nämns koncentrationsförmågan i 

samband med läsning oftare hos eleverna som varit i Sverige en längre tid, medan 

förmågan att förstå orden nämns lite oftare hos eleverna som varit i Sverige kortare tid. 

Bland använda hjälpmedel vid läsförståelsetest 2 valde alla elever som varit i Sverige tio 

år eller mer att använda inläst material, medan endast en del av eleverna som varit i 

Sverige fem år eller mindre uppnyttjade möjligheten att lyssna. Ingen av eleverna i 

gruppen som varit i Sverige en längre tid valde att slå upp eller få ord förklarade på annat 

språk än svenska, medan det var vanligt i den andra gruppen. Problem med ordförståelsen 

verkar alltså vara vanligare i gruppen elever som varit i Sverige kortare tid, medan andra 

svårigheter med läsaktiviteten verkar vara dominerande i gruppen av elever som varit i 

Sverige tio år eller längre eller är födda här. 

 

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Att arbeta deduktivt (Patel & Davidson 2011: 23–24) med teori som utgångspunkt för 

forskningsfrågorna fungerade väl, eftersom jag genom teoristudierna upptäckte frågor 

som kunde vara intressanta för undersökningsgruppen. Frågor uppstod även efterhand 

och detta föranledde en kompletterande semistrukturerad intervju med skolans 

specialpedagog. Metodkombination (Denscombe 2009: 149–167) som arbetssätt 

fungerade i huvudsak väl eftersom enkäterna gjorde det möjligt att på ett effektivt sätt 

samla in information för sammanställning på gruppnivå medan intervjuerna möjliggjorde 

en fördjupning i vissa frågor.  

Det som kan diskuteras är om eleverna som svarade att inläst material var en viktig 

faktor för resultatet kanske delvis gjorde det för att det var uppenbart för dem att det var 

något jag avsåg testa. Effekten av tillgången inläst material hade kanske bättre kunnat 

testats genom två testgrupper där den ena gruppen fick tillgång till inläst material och 

kontrollgruppen inte istället för en grupp med två mätningar över tid, där vissa redskap 

tillkommit vid det andra mättillfället. Eftersom jag hade gruppen i undervisning och det 

var svårt att få tillgång till en elevgrupp med liknande gruppsammansättning i närområdet 

valde jag ändå att använda mig av en testgrupp. Jag anser också att resultaten är tydliga 
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nog för att kunna dra slutsatsen att inläst material och förlängd provtid ger en viss effekt 

vid mätning av elevernas läsförståelse i en provsituation. 

Fler intervjuer hade kunnat ge en än mer fördjupad bild, men då hade studien 

samtidigt blivit mer omfattade. Användandet av semistrukturerade intervjuer innebar att 

jag och intervjupersonerna hade en trygghet i ett antal utgångsfrågor, men också en styrka 

i att inte vara alltför styrd av dem.  Ett problem med intervjuer kan vara att människor 

svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna (Denscombe 

2009:244–246). Eftersom jag var elevernas lärare är det tänkbart att svaren skulle skilja 

sig om någon utomstående istället intervjuade de utvalda eleverna. Det är tänkbart att 

eleverna då hade gett mer eller mindre information än vid intervjutillfället med mig. Jag 

är ändå av uppfattningen att eleverna både var mycket villiga att svara utförligt på alla 

frågor och att de var ärliga i sina svar. Det är möjligt att de inte hade varit lika öppna i 

sina svar om någon annan ställt frågorna. 

7.2 Elevernas testresultat och hur det överensstämmer med 

den egna uppfattningen om läsförståelseförmågan 

De flesta elever i undersökningsgruppen menar själva att de har en relativt god 

läsförmåga, vilket motsägs av resultatet på test 1 där ingen uppnådde ett godkänt resultat. 

På test 2 hade eleverna dock på gruppnivå mer än fördubblat andelen korrekta svar och 

alla elever utom en uppnådde ett godkänt provresultat. Eftersom läsförståelsen är en 

komplex process att definiera (Westlund 2009: 69) är det kanske inte helt oväntat att den 

egna uppfattningen inte helt korrelerar med de faktiska testresultaten. Ingen av eleverna 

väljer att kommentera frågan om sin läsförståelse och ge sin bild av vad de egentligen 

menar när de säger att de förstår en text. Deras definition av läsförståelse kanske inte 

överensstämmer med definitionen och förklaringarna som används i den här studien. Det 

hade varit något att undersöka närmare.  

 Respondenterna som är födda i Sverige eller har bott här i mer än 10 år har generellt 

sett inte bättre resultat på läsförståelsetestet jämfört med respondenterna som varit här 

fem år eller kortare tid. Tvärtom återfinns några av de bästa resultaten i elevgruppen som 

varit i Sverige kort tid. Såväl i PIRLS 2016 (Skolverket 2017) som PISA 2015 (Skolverket 

2016) fanns det stora individuella skillnader i resultatet mellan olika grupper av elever 

med utländsk bakgrund. I den här studien återfinns den största individuella spridningen 

bland elever som varit i Sverige i fem år eller mindre.  
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7.3 Inferenser och svåra frågor 

Även om elevernas testresultat och den egna uppfattningen om läsförståelseförmågan inte 

helt överensstämmer, så tenderar eleverna i undersökningsgruppen ha god insikt i om vad 

i läsprocessen de klarar av och när problem brukar tillstöta. Westlund (2009: 70) menar 

att elever inte bara behöver kunna avkoda ord och förstå vad de innebär för att förstå en 

text utan att de också behöver kunna göra inferenser. De två elever som deltar i intervjun 

nämner flera gånger att de saknar strategier när de behöver använda sig av inferenser för 

att lösa en uppgift i ett läsförståelsetest och att de bara vet hur de ska göra när svaret 

uttryckligen går att hitta i texten. Eleverna säger att de letar efter ord och stycken som har 

med frågan att göra, istället för att försöka läsa om texten.  

Reichenberg (2000: 25–26) menar att svaga läsare ofta har svårt att göra inferenser 

och att en djupare förståelse då ofta är svårare att uppnå. Det verkar stämma in på 

eleverna. Även gruppens testresultat visar tendenser på att många har svårt för att inferera, 

eftersom resultaten på uppgifter där detta krävs generellt är sämre än på uppgifter där 

eleverna enbart ska hitta information och dra enkla slutsatser och som i lägre grad kräver 

att eleverna kan använda sig av inferenser. Resultaten överensstämmer med PIRLS 2016, 

där man ser att eleverna i Sverige som deltar i testet har lättare för frågor där de ska hitta 

information och dra enkla slutsatser än andra typer av frågor (Skolverket 2017). Eleverna 

i undersökningsgruppen saknar alltså redskap för att kunna inferera och klarar i stor 

utsträckning då heller inte den typen av uppgifter.  

 Läsarens bakgrund och förkunskaper är till viss del avgörande för vilka inferenser 

eleverna gör och om mycket förkunskap saknas måste läsaren göra många inferenser, 

vilket kan försvåra läsningen (Reichenberg 2000: 25–26). Detta kan vara en av 

anledningarna till att resultaten på uppgifterna till den tredje texten 1984 och till den 

fjärde texten Välkommen till en vidöppen värld var sämre än uppgifterna till de två andra 

texterna. Eleverna kände inte till George Orwells roman 1984 och en del av termerna i 

textutdraget gick inte att översätta eller slå upp eftersom de inte finns med i SAOL. 

Eftersom denna förkunskap saknades och eleverna dessutom skulle använda sig av en del 

av informationen från 1984 tillsammans med ny information från Välkommen till en 

vidöppen värld för att kunna lösa testets sista fråga, fråga 13, behövde eleverna troligtvis 

använda sig av längre inferenskedjor (Westlund 2009: 70). Denna fråga var den som flest 

elever ansåg som den svåraste och den som minst antal elever hade rätt på. 

Andraspråkselever har i en tidigare undersökning visat sig ha större svårigheter än 

modersmålselever när de i stressiga situationer behöver inferera (Rai m.f. 2015: 348–349) 
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och även om eleverna i den här studien fick mer tid vid det andra provtillfället jämfört 

med det första menar eleverna som intervjuats att de alltid känner sig stressade i en 

provsituation. Stress verkar alltså kunna försämra resultatet för andraspråkselever när de 

behöver göra inferenser.  

7.4 Läsförståelse och lässvårigheter 

Enligt modellen The Simple View of Reading (Hoover & Gough 1990) är läsförståelsen, 

eller läsningen (L) = avkodning (A) x språkförståelsen (F) (Fouganthine 2012: 62). När 

A eller F inte fungerar så fungerar inte läsförståelsen. Avkodningen kan förenklas som 

den effektiva ordigenkänningen eller den mekaniska läsprocessen, medan 

språkförståelsen snarare handlar om att ge ordet en mening och förstå var det innebär. 

Båda delarna måste finnas för att läsningen ska fungera, men det finns många faktorer 

som kan vara inblandade och det kan vara komplicerat att avgöra exakt var svårigheterna 

ligger, framförallt när det gäller språkförståelsen (Hoover & Gough 1990).  

Att avgöra vari elevernas svårigheter ligger genom att endast se till testresultaten är 

omöjligt, men genom att också titta på vilka redskap eleverna använt och vilken effekt 

det gett på testresultatet och väga samman detta med enkät- och intervjusvar blir bilden 

något klarare, men skapar samtidigt fler frågor. Att testresultaten förbättrades genom 

tillgång till inläst material skulle kunna tyda på problem med avkodningen (A) men det 

är också möjligt att svårigheterna hos en del elever främst ligger i förmågan att 

koncentrera sig vid läsningen och att inläst material då gör det möjligt att behålla fokus, 

precis som specialpedagogen menar i intervjun.  

De intervjuade eleverna menar att det var lugnande att lyssna på rösten och att de 

kom ihåg texterna bättre och just koncentration är något som krävs när en elev ska läsa 

(Carlström 2007: 118). Å andra sidan är korttidsminnet något som elever med 

lässvårigheter kan ha problem med (Rygvold 1993: 102–106) och Carlström (2007: 118) 

menar att för elever med lässvårigheter kan uppgifter bli för svåra, eftersom 

koncentrationen inte räcker till. Om elevernas huvudsakliga förtjänst av att lyssna på 

inläst material i ett läsförståelsetest är att koncentrationen blir bättre och fokus lättare 

behålls eller om det är att de inte tvingas lägga all sin koncentration på just avkodningen 

är svårt att säga. Specialpedagogen på skolan menar i intervjun att tillgången till inläst 

material skulle kunna göra att elever med annat modersmål får höra svåra ord som de 

kanske annars skulle fastnat vid och att detta då gör texten mer begriplig.  
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Det är alltså inte helt lätt att identifiera exakt vilken problematik som ligger bakom 

elevernas svårigheter att koncentrera sig när de läser. Svårigheterna skulle kunna ligga i 

själva koncentrationsförmågan eller bottna i faktiska lässvårigheter som i sig gör det 

svårare för eleverna att koncentrera sig på läsningen. Specialpedagogen säger i intervjun 

att många elever, både elever födda i Sverige och utomlands, är otränade läsare, och att 

detta är något som skulle kunna påverka elevernas koncentration. En van läsare behöver 

inte lägga lika mycket kraft på den mekaniska läsningen, utan har mer resurser kvar till 

själva förståelsen och bearbetningen av texten. Hedman (2009) visar också på att det kan 

finnas en underdiagnostik i gruppen svenska som andraspråk som uppvisar lässvårigheter, 

men att vissa också diagnosticerats med läs- och skrivsvårigheter med dyslektisk karaktär, 

trots att de i senare tester inte visar den typ av svårigheter. För att mer säkert utröna vilken 

typ av lässvårigheter som finns bland individerna i gruppen skulle man behöva undersöka 

läsförmågan såväl på modersmålet som på svenska.   

Eftersom den exakta delen av en befolkning som har läs- och skrivsvårigheter är så 

svår att beräkna och uppskattningar varierar inom spannet 1–2 % upp till 20 % (Rygvold 

1993: 101) är det svårt att veta om någon i undervisningsgruppen skulle kunna ha 

lässvårigheter som borde diagnosticerats och hittats tidigare. Specialpedagogen tror att 

det finns ett stort mörkertal bland skolans elever och att det ibland döljs av att eleverna 

inte kan språket eller att man tolkar det som att det handlar om att de har svenska som 

andraspråk. Oftast menar hon också att det är så, men hon tror att det finns elever som 

hade kunnat fångas upp tidigare. Oavsett vad undersökningsgruppens svårigheter är 

grundade i så framhäver båda eleverna i intervjun svårigheter som funnits under större 

delen av skolgången. Vare sig det rör sig om faktiskt ordavkodningsproblem eller om 

specifika läsförståelseproblem (Elwér 2009: 162–163) skulle de kanske ha kunnat fångas 

upp tidigare under sin skoltid. 

Elever som har svårt med läsförståelsen (L), men som inte har besvär med själva 

avkodningen (A) kan ha problem med språkförståelsen (F). Elwér (2009: 162–163) menar 

att forskning tidigare främst fokuserat på elever med ordavkodningsproblem och att det 

är svårt att identifiera och förklara andra typer av lässvårigheter. Elever med svårigheter 

att läsa, men som inte har direkta problem med ordavkodningen benämner Elwér som 

elever med specifika läsförståelseproblem. Vilka orsaker som ligger bakom dessa 

problem och vad för redskap som kan underlätta för eleverna vet man inte, men eleverna 

har ofta problem med arbetsminnet, ordförrådet och att göra inferenser (Elwér 2009: 162–

163.) Eleverna som deltagit i intervjun behöver alltså kanske inte falla in under elever 
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med ordavkodningsproblem, eftersom mycket av det som tas upp i intervjun, t ex 

bristande koncentrationsförmåga och svårigheter med att läsa mellan raderna även faller 

in i Elwérs beskrivning av elever med specifika läsförståelseproblem.  

7.5 Inläst material och längre provtid 

Att användandet av inläst material inte är lika vanligt förekommande i gruppen 

respondenter som varit i Sverige fem år eller mindre jämfört med elever som varit i 

Sverige tio år eller mer, samtidigt som översättningsverktyg och ordförklaring på annat 

språk än svenska används mer frekvent torde indikera att språkförståelsen (F) är det som 

den elevgruppen främst har svårt för. Det är kanske inte heller förvånande, med tanke på 

att de flesta ser svenska tillsammans med ett annat språk eller endast ett annat språk som 

det de behärskar bäst. Ordförrådet och ordförståelsen borde då inte självklart vara lika 

välutvecklad som hos eleverna som ser svenska som sitt starkaste språk och har varit i 

kontakt med det länge.  

Såväl Montén (2014) som Larsen (2019) har i sina studier sett att pedagoger upplevt 

förbättringar i motivation och självkänsla och i Monténs (2014) fall även i resultaten när 

elever med läs- och skrivsvårigheter fått tillgång till alternativa verktyg, t ex inläst 

material. Att provresultaten på läsförståelsetest 2 förbättrades när eleverna gavs tillgång 

till inläst material kanske därför inte är helt överraskande. Troligtvis drar även elever med 

andra problem än ordavkodning nytta av tillgång till inläst material. Specialpedagogen 

menar att alla elever kan vinna på det och Carlström (2007: 141–142) menar att en del 

elever som har svårt att ta till sig en skriven text utvecklar förmågan att lyssna aktivt. 

I intervjun med eleverna berättar de att de alltid upplever stress i en provsituation. 

Båda två beskriver det som att de har en klump i magen när det är dags för prov. Elev 2 

förklarar också att han när han är stressad brukar hoppa över rader. Vid det andra 

provtillfället fick eleverna i undersökningsgruppen längre tid på sig per uppgift och text 

jämfört med det första testet och de elever som önskade fick fortsätta skriva efter ordinarie 

lektionstid var slut. 

Stress vid arbetet med mer krävande uppgifter kan påverka kognitiva processer 

negativt och elever som påverkas mer negativt av stress än andra är elever med 

svårigheter med ordavkodning och läsförståelse (Rai m.fl. 2015: 248–359). Om inte 

ordavkodningen är automatiserad och flytande, som för många andraspråkselever, ökar 

svårigheterna att använda sig av materialet från sitt långtidsminne i arbetet med en ny 

text. Grundtanken och den centrala informationen i texten är svårt att behålla fokus på, 



 

25 

 

framförallt när eleverna ska inferera (Rai m.fl. 2015: 248–359). Detta kan vara en orsak 

till att längre tid, förutom inläst material, var en förbättringsfaktor på gruppnivå. Eleverna 

upplevde sig som mindre stressade och många som varit i Sverige kortare tid använde 

möjligheten till att få ord förklarade och översatta. Oavsett om lässvårigheterna beror på 

att läsaren har ett annat förstaspråk än svenska eller på andra lässvårigheter kan alltså 

minskad stress förbättra resultatet. Längre tid per uppgift borde alltså kunna förbättra 

provresultatet, något som materialet också indikerar.  

7.6 Slutsatser 

Eleverna i undersökningsgruppen ser sin läsförståelseförmåga som relativt god, men 

samtidigt finns det i gruppen en del problem med läsförståelsen. Exakt vad svårigheterna 

beror på verkar vara relativt individuellt, men det som går att se är att eleverna som varit 

i Sverige tio år eller längre i större grad än elever som varit här fem år eller kortare tid 

väljer att använda sig av inläst material. Den senare gruppen väljer istället i högre grad 

att använda sig av översättningsverktyg och ordförklaring på annat språk än svenska. 

Kanske kan detta indikera att ordavkodningssvårigheter och koncentrationssvårigheter är 

vanligare bland eleverna som varit i Sverige längre tid, medan en bristande ordförståelse 

är vanligare bland eleverna som varit här kortare tid. Vissa svårigheter kanske beror på 

att eleven har ett annat förstaspråk än svenska, medan andra svårigheter är svårare att 

identifiera. Att göra inferenser är något alla elever har svårt för och uppgifter som kräver 

den förmågan är generellt de som eleverna har mest problem med. 

Oavsett vad svårigheterna beror på verkar längre provtid och tillgång till inläst 

material vara stora framgångsfaktorer. Såväl testresultat som enkätsvar och intervjuer 

stöder detta och inläst material är den förbättringsfaktor som allra flest elever lyfter fram 

som avgörande. Längre tid verka kunna minska den upplevda stressen och på så vis 

förbättra elevernas fokus och andel korrekta svar. Inläst material verkar kunna förbättra 

koncentrationen och också verka lugnande, samt ge en större förståelse för det lästa och 

då också öka andelen korrekta svar. 

7.7 Vidare forskning 

Efter genomförd studie anser jag att vinsterna med att säkra tillgången till inläst material 

är tydliga. Att frågor som t ex handlar om att elever ska inferera är svårare än frågor där 

svaren kan hittas direkt i texten är också klart, och eleverna behöver få lära sig strategier 

för att ta sig an den typen av svåra frågor. Mycket tillgänglig forskning undersöker 
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nivåskillnaderna i läsförståelse mellan förstaspråkselever och andraspråkselever, men 

mer forskning om andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter behövs. 

Att undersöka om det främst är avkodningsproblem eller språkförståelseproblem 

som andraspråkselever som varit i Sverige under lång tid har hade också varit intressant 

och att med hjälp av t ex befintliga standardtest i ordavkodning och läsförståelse försöka 

titta på större elevgrupper och undersöka om det finns en underdiagnostik i läs- och 

skrivsvårigheter bland andraspråkselever. Hur elever med koncentrationssvårigheter eller 

hur alla elever gynnas av inläst material är en annan fråga som gärna kunde fördjupats.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A: Samtyckesblankett till deltagande i studie om 

andraspråkselevers läsförståelse 

Jag läser just nu en kandidatkurs i svenska som andraspråk och ska genomföra en studie 

om andraspråkselevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka vad för typ av 

texter och uppgifter andraspråkselever har svårt för. 

 

Jag söker nu deltagare som kan svara på enkäter, genomföra två läsförståelsetest och 

eventuellt delta i en efterföljande intervju. Det är helt frivilligt att delta och 

testresultaten, enkäterna och intervjuerna kommer avidentifieras. Det betyder att ditt 

namn och dina personuppgifter inte kommer sparas någonstans och att du är anonym. 

 

Tack för att du hjälper mig med min undersökning! 

 

Rebecca Lundqvist Stenlo 

 

 

 Jag samtycker till att delta i studien och att mina resultat och svar på enkäten 

och eventuell intervju används i forskningssyfte. Jag förstår att att 

medverkan är frivillig och att jag när som helst kan välja att avbryta min 

medverkan. 
 

 

Ort och datum 

______________________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift 

______________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

______________________________________________________________________  



 

II 

 

Bilaga B: Enkät 1 - inför läsförståelsetest 2

Du ska få svara på några frågor om hur du själv uppfattar din läsförståelse och vilka faktorer du tycker 

påverkar den. Utgå ifrån texter du möter i skolan. 

 

 

1. Hur skulle du själv bedöma din förmåga att förstå texter? Ringa in det alternativ du tycker 

passar bäst. 

 

A. Jag har mycket svårt att förstå texter jag möter i skolan. 

B. Jag har ganska svårt att förstå texter jag möter i skolan.  

C. Jag förstår det mesta i texter jag möter i skolan. 

D. Jag har inga problem med att förstå texter jag möter i skolan. 

 

Kommentarer:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Vilka strategier har du när du stöter på svårigheter i texter? Hur gör du för att förstå 

innehållet i texter du tycker är svåra? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Vilka av nedanstående faktorer upplever du hjälper dig i en provsituation när det gäller att 

förstå texter? Du kan välja flera alternativ. Ringa in det/de alternativ som passar dig. 

 

A. Förlängd tid 

B. Inläst material (att få lyssna på texten) 

C. Sitta avskilt 

D. Möjlighet att översätta ord till andra språk än svenska 

E. Möjlighet att få ord förklarande på andra språk än svenska 

F. Möjlighet att få ord förklarade på svenska 

 

Annat: 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Jag kom till Sverige när jag var ___________ år.  

 

Eller 

Jag är född i Sverige.   



 

III 

 

 
5. Jag har gått i skolan i Sverige i __________ år. 

 

 

6. Vilka språk talar du? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Vilket anser du är ditt starkaste språk? Du kan ange mer än ett. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: _______________________________________________________  



  

 

IV 
 

Bilaga C: Enkät 2 – i samband med läsförståelsetestet

Du har nu genomfört läsförståelsetestet och ska få svara på några frågor. 

 

 

1. Vilken text tyckte du var lättast att förstå? Ringa in det alternativ du tycker passar bäst. 

 

A. Kalla det vad fan du vill 

B. Kanske tandkräm också… 

C. 1984 

D. Välkommen till en vidöppen värld 

 

 

2. Vilken text tyckte du var svårast att förstå? Ringa in det alternativ du tycker passar bäst. 

 

A. Kalla det vad fan du vill 

B. Kanske tandkräm också… 

C. 1984 

D. Välkommen till en vidöppen värld 

 

 

3. Är det någon särskild text du vill kommentera kan du göra det här. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Hur tyckte du texterna var som helhet? 

 

A. Mycket svåra att förstå 

B. Ganska svåra att förstå 

C. Ganska lätta att förstå 

D. Lätta att förstå 

 

 

5. Hur tyckte du uppgifterna var som helhet? 

 

A. Mycket svåra  

B. Ganska svåra  

C. Ganska lätta  

D. Lätta  

 

 



 

V 

 

6. Vilka uppgifter anser du var svåra att lösa? Kryssa i rutan vid de nummer du hade svårt för. 

 

1     2     3     4     5     6     7     8     

9     10   11   12   13    

 

 

7. Är det någon särskild uppgift du vill kommentera kan du göra det här. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Hur tycker du att tiden du fick var sett till texternas och uppgifternas omfattning och 

svårighetsgrad? 

 

A. Jag hade behövt mycket mer tid för att hinna med allt. 

B. Jag hann inte riktigt med allt och hade behövt lite mer tid. 

C. Jag hann med allt. Tiden var rimlig i förhållande till testet. 

D. Jag hann med allt och hade mycket tid över. 

 

 

9. Vilket/vilka av nedanstående verktyg använde du dig av? Ringa in det/de alternativ som passar 

dig. 

 

A. Inläst material (att få lyssna på texten) 

B. Möjlighet att översätta ord till andra språk än svenska 

C. Möjlighet att få ord förklarande på andra språk än svenska 

D. Möjlighet att få ord förklarade på svenska 

E. Förlängd tid 

F. Inget 

 

Kommentarer:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Är det något annat du vill kommentera gällande texten kan du göra det här. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Namn: ____________________________________________________



  

 

VI 
 

Bilaga D: Enkät 3 – i samband med genomgången av resultatet på 

läsförståelsetestet 

Du har nu fått resultatet på läsförståelsetestet och ska få svara på några frågor. 
 

1. Var resultatet som du väntade dig? Varför/varför inte? Förklara. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Vad tror du det var som gjorde att resultatet skiljde sig mycket jämfört med det första 
läsförståelsetestet du gjorde under terminen? 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. När jag tittar på resultatet var fråga 13 den frågan som ni på gruppnivå tyckte var svårast. 
Hur gick det för dig på den frågan? Vad var det du tyckte var svårt? Var det texten, 
uppgiftens formulering eller något annat? Förklara. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

VII 

 

4. När du tittar på frågorna du inte haft rätt på – vad tror du gjorde att du inte klarade 
frågorna? Kommentera gärna enskilda uppgifter och skriv vilket nummer det gäller. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Namn: _________________________________________________________________ 

  



 

VIII 

 

Bilaga E. Läsförståelsetest 

 

Text: Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari 

 

1. Vad heter Markus farfar? 2 p 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Hurdan är Markus släktingars inställning till Bahar? 

 

Ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med texten.  

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p 

 

A. Alla var välkomnande. 

B. Bengt och Bertil var tvekande. 

C. Pernilla var både välkomnande och tvekande. 

D. Pernilla och Bengt var välkomnande. 

 

 

3. Vad menar Bertil när han säger att Bahar inte är ”en sån muslim”? 

 

Ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med texten.  

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p 

 

A. Han blev glad över att Bahar inte verkade särskilt troende. 

B. Han blev överraskad över att hon var mer som en svensk än han trodde. 

C. Han blev imponerad över att hon talade så felfri svenska. 

D. Han blev förtjust över att Markus hade valt en så annorlunda tjej. 

 

 

 

  



 

IX 

 

4. Utdraget ur Kalla det vad fan du vill är en viss typ av text. Besvara följande 

frågor om texttypen. 4 p 

 

a) Vad är utdraget ur Kalla det vad fan du vill för slags texttyp? Ringa in ett alternativ. 

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt.  

 

A. Förklarande text. 

B. Berättande text. 

C. Argumenterande text. 

D. Refererande text.  

 

 

b) Hur vet du det? Ringa in ett alternativ. Fler inringade alternativ än ett gör svaret 

ogiltigt.  

A. Det finns referatmarkörer i texten. 

B. Det finns en tydlig tes i texten. 

C. Det finns personbeskrivningar i texten. 

D. Det finns en sammanfattning i slutet av texten. 

 

 

 

  



 

X 

 

Text: Kanske tandkräm också… av Bob Hansson 

 

5. Vad heter diktjaget i den här dikten? 2 p 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Varför ville diktjaget göra något fint? 

Ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med dikten.  

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p 

 

A. Jaget ville göra något som ingen gjort tidigare. 

B. Jaget ville att hundarna och barnen skulle bli glada. 

C. Jaget ville bli ihågkommen för något fint han hade gjort. 

D. Jaget ville uppleva glädjen i att skapa något fint. 

 

 

 

7. Dikten både börjar och slutar i nutid: ”man vill ju göra nåt” och ”det vet ju 

alla”. Däremellan används dåtidsformen ”ville”. Tolka dikten utifrån de olika 

tidsformerna. 4 p 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  



 

XI 

 

Text: 1984 av George Orwell 

 

8. Hur kommer det sig att Winston vågar börja skriva dagbok trots att det 

straffas hårt? 

 

Ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med texten.  

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p 

 

A. Han kan inte bli avslöjad i en speciell del av sin lägenhet. 

B. Han vill berätta sanningen och bryr sig inte om konsekvenserna. 

C. Han är en del av tankepolisen och kan ta sig vissa friheter. 

D. Han drabbas av ett enormt begär att formulera sina egna tankar i ord. 

 

 

 

9. Vad används teleskärmen till? Ditt svar ska utgå ifrån en tolkning av texten.  

4 p 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

XII 

 

10. Vädret kan ses som en bild för det samhälle som skildras i textutdraget. 

Beskriv vad det är för väder och på vilket sätt det kan tolkas som en bild för 

samhället. 4 p 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



 

XIII 

 

Text: Välkommen till en vidöppen värld av Erik Hammar 

 

11. Hur ser Tännsjös utopi, det vill säga hans idealsamhälle, ut?  

 

Ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med texten.  

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p 

 

A. Det är ett samhälle där enbart myndigheterna här rätt att övervaka medborgarna.  

B. Det är ett samhälle där alla människor är lyckliga hela tiden. 

C. Det är ett samhälle där alla har tillgång till information om allt och alla. 

D. Det är ett samhälle där medborgarna ständigt avlyssnas.  

 

 

 

12. Vad tycker Erik Hammar är den viktigaste invändningen mot Tännsjös 

idéer? 

 

Ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med texten.  

Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p 

 

 

A. Myndigheter och företag är inte öppna i lika stor utsträckning som medborgarna. 

B. Tännsjös utopi är mer skrämmande än lockande. 

C. Tännsjös idéer är alltför chockerande.  

D. Tännsjö vill att vi ska bli avlyssnade med mikrofoner överallt i framtiden.  

  



 

XIV 

 

14. I artikeln ”Välkommen till en vidöppen värld” av Erik Hammar jämförs 

Torbjörn Tännsjös idéer med Georgoe Orwells bok 1984. Men Tännsjö skulle 

troligtvis uppfatta en del saker som negativa i det övervakningssamhälle som 

Orwell skildrar. 

 

Ge två exempel på sådant som Tännsjö skulle anse vara negativt och förklara 

varför utifrån den information som ges i texterna. 4 p 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Namn: ____________________________________ 


