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Abstract  

This paper aims to examine reading comprehension among Swedish Upper Secondary School 

students who are doing their last school year. My research questions are if the students have 

sufficient reading comprehension to cope with university studies and higher education 

according to a comprehension test and if there is a difference between students who studied 

Swedish B course or Swedish as a second language B course. Furthermore it involves issues 

of differences in results depending on gender and if the second-language students were born 

in Sweden or abroad. 

 To get answers to my questions, I let 112 students in my survey carry out the reading 

comprehension part of the TISUS test, observed several test sessions, and interviewed 24 

students who participated in the test. The result shows that most students have difficulties 

with the reading comprehension, and probably would find it difficult to study at universities 

or colleges. There are major differences in the results between the Swedish B-students and 

Swedish as a second language students, but also within these groupings. The students in 

theoretical programs manage the reading comprehension test to a greater extent than the 

students on practical programs, whether they had studied Swedish B or Swedish as a second 

language B. Inadequacies in vocabulary, reading rate and comprehension strategies appear to 

be the main cause of low test results. Differences between the results of the men and women 

can also be discerned but the most surprising result is that second language students who were 

born abroad manage the reading comprehension test better than second language students 

born in Sweden.  
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Sammandrag 

Denna uppsats har till syfte att undersöka läsförståelsen hos svenska gymnasieelever som gör 

sitt sista gymnasieår. Mina forskningsfrågor handlar om eleverna har tillräckliga kunskaper i 

läsförståelse för att klara universitets- och högskolestudier enligt ett läsförståelsetest och om 

det råder skillnad mellan elever som läst svenska B respektive svenska som andraspråk B. 

Vidare handlar frågorna om skillnader på resultat beroende på kön och om 

andraspråkseleverna är födda i Sverige eller utomlands. 

 För att få svar på min frågeställning har jag låtit eleverna genomföra TISUS-testets 

läsförståelsedel, observerat flera testtillfällen samt intervjuat 24 av de testade eleverna. 

Resultatet visar att flertalet elever har svårt med läsförståelsen och troligtvis skulle få 

svårigheter att läsa vid universitet eller högskola. Det råder stora skillnader i resultat mellan 

svenska B-elever och svenska som andraspråkselever men även inom dessa grupperingar. 

Eleverna på teoretiskt program klarar läsförståelsetestet i högre grad än elever på praktiskt 

program oavsett om de läst svenska B eller svenska som andraspråk B. Brister i ordförråd, 

läshastighet och förståelsestrategier verkar vara huvudorsaken till låga testresultat. Skillnader 

mellan män och kvinnors resultat kan också urskiljas men det mest överraskande resultatet är 

att andraspråkselever födda utomlands klarar läsförståelsetestet bättre än andraspråkselever 

födda i Sverige.  
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1 Inledning 

Den svenska skolan och elevernas resultat debatteras mer eller mindre ständigt i media. I en 

artikel i Svenska Dagbladet 2010 löd rubriken "Svenska elever halkar efter" (SvD 2010), 

artikelförfattaren kommenterade den senaste rapporten från Programme for International 

Student Assessment (PISA). I rapporten framkom det att svenska 15-åringars kunskaper i 

läsförståelse, matematik och naturkunskap försämrats i förhållande både till tidigare resultat 

och andra länders resultat. I artikeln konstateras att både pojkar och flickor presterar sämre än 

tidigare när det gäller läsförståelse men att pojkarna är de som tappat mest. Enligt Skolverkets 

nyhetsbrev från samma period råder dock störst skillnad mellan elever med svenska som 

förstaspråk och elever med svenska som andraspråk (Skolverkets nyhetsbrev nr 9/10:2). 

 Mot bakgrund av ovannämnda rubrik och rapport kommer min undersökning att handla om 

svenska gymnasieelevers läsförståelse. Under gymnasietiden sätts elevernas läsförståelse på 

större prov än i grundskolan då språket i läroböckerna blir allt mer abstrakt. Språket är 

skolans viktigaste verktyg ”Språk och kommunikation är inte bara medel för lärande utan 

själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske” (Dysthe 2003:48). Språket 

spelar med andra ord en avgörande roll i lärprocessen då det utgör grunden för tänkandet. I 

varje ämne i skolan används ämnesspecifika ord och begrepp vilka eleven möter i läroböcker 

och undervisning. Elevens förmåga att förstå texter och ta till sig information är 

grundläggande för att eleven skall lyckas med sina studier. Fram till år 2013, när läroplanen 

GY 11 (Gymnasieskola 2011), trätt i kraft fullt ut, läser samtliga gymnasieskolans elever 

svenska B. Kursen skall förbereda eleverna för vidare studier på högskola eller universitet.  

 Vid svenska universitet och högskolor används testet Test i svenska för universitets- och 

högskolestudier (TISUS)1 för att avgöra om gäststudenter från andra länder som inte läst 

svenska B har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att klara av akademiska studier i 

Sverige. Testet är ett färdighetstest och består av tre delar; läsförståelse, skriftlig- och muntlig 

färdighet. Jag undrar om elever utbildade i Sverige och som läst kursen svenska B eller 

svenska som andraspråk B har tillräckliga kunskaper för att klara av TISUS-testets 

läsförståelsedel, det vill säga om de har tillräckliga kunskaper i läsförståelse för att klar 

universitets- eller högskolestudier och om det är någon skillnad om eleverna har svenska som 

förstaspråk eller svenska som andraspråk.  

 

                                                
1 Länk till testet finns i källförteckning under namnet TISUS 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att med hjälp av TISUS-testet undersöka läsförståelsen hos svenska 

gymnasieelever. Mina frågeställningar är: 

• Har elever som läst svenska B respektive svenska som andraspråk B tillräckliga 

kunskaper i läsförståelse för att klara universitets- eller högskolestudier enligt 

TISUS-testet? 

• Råder det skillnad i läsförståelse mellan elever som läst svenska B respektive 

svenska som andraspråk B och i så fall på vilket sätt? 

• Hur ser resultatet ut för män respektive kvinnor? 

• Hur ser resultatet ut för andraspråkselever som är födda i Sverige och de 

andraspråkselever som är födda utomlands? 

 

1.2 Disposition 

Min disposition ser ut som följer, del två inleds med information om två internationella 

rapporter om läsförståelse och därefter följer forskning om  litteracitet och läsförståelse. I del 

tre redovisas den metod och material som använts samt respondenter. Del fyra omfattar 

resultatet av undersökningen och del fem innehåller min diskussion och slutsats.   

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa två internationella studier som handlar om läsförståelse 

där mitt fokus i första hand rör de svenska resultaten. Den första studien heter Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) och den andra studien heter Programme for 

International Student Assessment (PISA). Därefter redogörs för begreppen litteracitet och 

läsförståelse där det senare i stora drag följer Bråtens (2008) förslag på uppdelning av de olika 

faktorer som påverkar läsförståelsen. Slutligen följer en kort sammanfattning. 

2.1 PIRLS och PISA  

I den första PIRLS-studien 2001 undersöktes läsförmågan hos elever i motsvarande svenska 

grundskolans år 4 från 35 länder och i den andra som genomfördes 2006 deltog 45 länder. Sverige 

deltog vid båda tillfällena. I studien PIRLS 2006 granskades elevers läsvanor, attityd till läsning 

och elevers läsförmåga av såväl skönlitterära som informativa texter (Skolverket 2007, Rapport 

305, förord). Under 2011 genomförs den tredje PIRLS-undersökningen och resultatet är att vänta i 

december 2012 (Skolverket 2011). 
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 I skolverkets rapport 305 nämns att flertalet undersökningar som gjorts under senare år visar 

att svenska barns läsförmåga har försämrats de senaste femton åren. När PIRLS genomfördes 

2001 låg Sverige överst bland de deltagande länderna men i undersökningen 2006 hamnar 

svenska elever på sjunde plats. Det förklaras med att det är antalet starka läsare som minskat i 

förhållande till tidigare år (Skolverket 2007, Rapport 305, s 8).  

 En tänkbar förklaring till försämringen är att svenska elever i grundskolans tidiga år i stor 

utsträckning arbetar individuellt. Undervisningen består av formell färdighetsträning i form av 

bokstavsarbete, avkodning och individuell läsning (Skolverket 2007, Rapport 305, s 12). 

 Den senaste PISA studien från 2009 visar att skillnaderna i läsförståelse är stor bland 

svenska ungdomar, framför allt råder det skillnader mellan flickor och pojkars nivå i 

läsförståelse men den största skillnaden finns mellan förstaspråkselever och 

andraspråkselever. I rapporten PISA 2006 framkom att svenska femtonåringar presterar bättre än 

genomsnittet avseende läsförståelse och hamnade totalt sett på sjätteplats av de 57 länder som 

deltog i undersökningen. Det ligger enligt Skolverket i paritet med vad svenska ungdomar 

presterade i studien år 2000 men andelen svaga läsare presterade sämre år 2006 än vid den 

tidigare jämförelsen (Skolverket 2009). 

 Den senaste studien från 2009 visar dock en klar försämring i läsförståelse bland svenska 

ungdomar. Enligt Skolverket når inte en femtedel av de svenska eleverna upp till basnivån i 

läsförståelse och det är framförallt pojkar som misslyckas med det; cirka en fjärdedel av 

pojkarna. Både flickor och pojkar uppvisar en lägre nivå än i tidigare undersökningar men 

skillnaderna mellan könen har ökat. Störst skillnad råder dock mellan elever med svenska som 

förstaspråk och elever med svenska som andraspråk, här är skillnaden större i Sverige än i 

övriga OECD-länder. Andelen andraspråkselever födda i Sverige som inte når upp till 

grundläggande läsnivå är 30% och för andraspråkselever födda utomlands är siffran 48%, det 

vill säga hälften av dessa elever (Skolverkets nyhetsbrev nr 9/10:2) I en rapport från 

skolverket "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola" menar utredarna att en ökad 

segregering, individualisering, differentiering samt brister i särskilt stöd är orsakerna bakom 

utebliven måluppfyllelse (Skolverkets nyhetsbrev nr 9/10:3). I de följande avsnitten beskrivs 

ett antal grundläggande aspekter av forskningsfältet gällande förmågan att läsa och skriva.  

2.2 Litteracitet 

Det finns flera olika definitioner av vad det innebär att vara litterat. Några av de mest använda 

är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) två 

definitioner vilka handlar om baslitteracitet och funktionell litteracitet. Det förstnämnda 

innebär i stort sett att en person anses ha uppnått baslitteracitet om hon i vardagen med 
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förståelse kan läsa och skriva korta meddelanden. Att vara funktionellt litterat däremot 

innebär även att personen skall kunna använda sin läs- och skrivförmåga i alla de aktiviteter 

som efterfrågas för att personen skall kunna fungera i det samhälle hon lever i. The 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) går ytterligare ett steg 

längre och låter sin definition av funktionellt litterat även innefatta möjligheten att förverkliga 

sina egna mål och utveckla sin egen kunskap (Franker 1997:90; 2004: 679ff). 

 Själva begreppet litteracitet rymmer flera dimensioner där funktionell litteracitet enbart 

utgör en av dimensionerna. De övriga utgörs av kulturell litteracitet, kritisk litteracitet och 

visuell litteracitet (Franker 2004:678). Kulturell litteracitet innefattar en ”kulturell inbäddad 

och underförstådd kunskap, som krävs för att aktivt delta i olika sociala och språkliga 

sammanhang i ett samhälle” (Franker 2004:680),  med andra ord ses läsningen som en form 

av analys (funktionell aktivitet), medan tolkningen av det lästa är en kulturell aktivitet. Det 

innebär att det inte räcker med att kunna avkoda bokstäverna för att anses vara litterat utan det 

krävs även att vi kan tolka texten med hjälp av den kunskap vi redan har. Det är först då som 

läsningen blir meningsfylld.  

  Kritisk litteracitet innebär ”läs- och skrivpraktiker som orienteras mot ett kritiskt 

utforskande språk och innehåll i texter för att blottlägga underförstådda budskap, socialt och 

kulturellt konstruerad betydelse och ideologiska ståndpunkter” (Franker 2004:681).  

 Den tredje typen av litteracitet som Franker (2004) tar upp är visuell litteracitet vilken 

handlar om förmågan att tolka bilder och symboler. Precis som med texter utgår bildtolkaren 

från sina individuella erfarenheter och sin kunskap vilket innebär att bilder och symboler inte 

är universella utan utgår från kulturella överenskommelser (Franker 2004:681f).  

2.2.1 Vardagslitteracitet kontra skollitteracitet  

En annan klassificering som kan låta sig göras är att skilja vardagslitteracitet från 

skollitteracitet. Vardagslitteracitet innebär att kunna läsa och skriva i sociala sammanhang i 

vardagen, som till exempel kom-ihåg-lappar, busstidtabeller, matpriser, veckobrev från skolan 

etcetera. Medan  skollitteraciteten, det vill säga den litteracitet som är nödvändig att behärska 

i skolsammanhang, handlar om att förstå och kunna tolka texter och bilder specifika för 

undervisningssammanhang (Franker 2004:701ff). Dessa domäner behöver mötas i 

undervisningen då båda utgör nödvändiga verktyg för andraspråksinläraren (Franker 

2004:701).  

 Cummins (2000:58) benämner dessa delar som Basic Interpersonal Communicative Skills 

(BICS) och Cognitive Academic Language Proficiency (CALP). Det förstnämnda begreppet 
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handlar om det språk som eleven använder på fritiden och i vardagliga situationen medan det 

andra begreppet avser skolrelaterat språk. Han menar precis som Franker att både BICS och 

CALP, är erforderliga för att utveckla kommunikativ kompetens i ett språk inom såväl skola 

som fritid.  

 Det är framförallt utvecklingstakten och ordförrådet som skiljer mellan BICS och CALP. 

För en andraspråksinlärare tar BICS cirka två år att utveckla medan CALP tar mellan fem till 

sju år. (Cummins 2000:58) Det är inte nödvändigtvis så att en andraspråksinlärare uppnår en 

hög behärskning inom BICS innan hon uppnår en hög nivå inom CALP.  

 Enligt Myndigheten för skolutveckling anses ett barn generellt sett kunna lära sig ett 

andraspråk för vardagliga situationer på cirka två år. Eftersom vardagsspråket för barn oftast 

inte spänner över en lika stor sfär som vardagsspråket för en vuxen, klarar de sig med enklare 

strukturer av språket och ett mindre ordförråd. Efter sex till tio år har barnet utvecklat språket 

för att klara de mer avancerade resonemang som förväntas i undervisningssammanhang. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Flera språkliga färdigheter krävs för att uppnå en 

god läsförståelse. 

2.3 Läsförståelse 

Läsförståelse är en grundläggande färdighet och avgörande för om en elev skall lyckas med 

sina studier då skolan i huvudsak handlar om att läsa, förstå och använda innehållet i texter 

oavsett vilket ämne man studerar. Kravet på god läsförståelse ökar i takt med att eleven blir 

äldre eftersom undervisningen blir allt mer teoretisk i grundskolans senare år och på 

gymnasiet (Holmegaard & Vikström 2004:547). Texterna blir samtidigt mer avancerade och 

kräver omvärldskunskap, begrepps- och ordkunskap, förståelsestrategier och motivation för 

att förstås och tolkas.  

 För att kunna läsa en text och förstå dess mening behöver läsaren använda sig av flera 

strategier. Först och främst behöver personen kunna identifiera ord och meningar och 

därutöver skapa en bild av vad texten handlar om. Bråtens (2008) definition av läsförståelse är: 

”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar 

med den.” (Bråten 2008:13f). Det handlar med andra ord om att förstå vad texten förmedlar och 

även att tolka texten utöver dess bokstavliga innebörd. Det innebär att tillsammans med 

ordavkodning ingår följande grundläggande delar i termen läsförståelse: ”talspråk, kognitiva 

förmågor, förkunskaper, kunskaper om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation” (Bråten 

2008:47). Närmare beskrivning av vad dessa aspekter innebär följer nedan. 
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2.3.1 Ordavkodning 

Ordavkodning handlar inte enbart om att kunna ljuda ihop bokstäver till ett ord och veta 

var en mening börjar eller slutar. Det handlar också om att känna igen hela ord, kunna 

avdela dessa i mindre segment och ha kännedom om regler och mönster i det 

ortografiska systemet samt att kunna sammanfoga visuell och verbal information 

(Vellutino 2003:54f, 57). Ordförrådet har således en avgörande betydelse för 

ordavkodning och därmed även för läshastigheten.  

 Resultat från tidigare forskning visat att förmågan att avkoda ord stadigt ökar genom 

skolåren. Nybörjarläsarens ljudande av varje bokstav övergår efter hand till 

automatiserad helordsläsning i slutet av skoltiden: "Ordavkodning tycks öka stadigt från 

en ljudande, fonetisk läsning i årskurs 1 till automatiserad ortografisk läsning på 

gymnasienivå och däröver" (Jacobson 1995:203). Enligt Jacobsson presterar flickor 

generellt bättre än pojkar (Jacobson 1995).  

 För andraspråksinlärare kan ordavkodningen skapa problem dels på grund av att man 

ännu inte lärt sig svenskans alla ljud men även för att många ord är ljudlika, det vill 

säga att uttalsskillnaderna är mycket små, som i orden befalla-bifalla, egal-legal, förstå-

förestå etcetera (Kuyumcu 2004:187).  

Enligt Reichenberg (2008:60) har det visat sig att andraspråkselever som fått avbryta sin 

primära läs- och skrivinlärning på förstaspråket har större svårigheter att komma ikapp 

på andraspråket än de elever som utvecklat sin läs- och skrivförmåga på modersmålet 

innan andraspråksinlärningen påbörjats.  

2.3.2 Talspråk 

Den talspråkliga kompetensen hos eleven har stor betydelse för läsförståelsen då 

talspråket innefattar ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och verbalt minne 

(Bråten 2008:55ff). Ordförrådet kan delas in två kategorier, ämnesoberoende ord och 

ämnesrelaterade ord. De ämnesoberoende orden förekommer i alla typer av kontexter 

medan de ämnesrelaterade är specifika för ämnet. Båda kategorierna innehar ord som 

förekommer mer eller mindre frekvent i språket (Lindberg 2006:56ff, Enström 

2004:173f). Som exempel kan nämnas att det krävs ett ordförråd av cirka 40 000 ord, 

bestående av både ämnesoberoende och ämnesrelaterade ord, för att kunna läsa och 

förstå en svensk dagstidning trots att de 1000 vanligaste orden utgör cirka 85% av 

textmassan (Viberg 1988:216).  
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 Grammatikkunskaper är också nödvändiga för att eleven skall kunna avgöra ett ords 

betydelse. Kunskapen om vilken ordklass ett okänt ord kan tänkas tillhöra hjälper 

eleven att dra slutsatser om dess betydelse liksom möjligheten att känna igen 

ordstammen och eventuella prefix eller suffix (Bråten 2008:56). Vidare ger språklig 

medvetenhet eleven en förutsättning att förstå en texts budskap och intentioner. Det vill 

säga att eleven är medveten om hur språket används i olika situationer och vad 

pratminus, kommatering, kursivering etcetera har för betydelse i skriftspråkliga 

sammanhang (Bråten 2008:56f). Varje textgenre har således sina specifika språkliga 

drag och strukturer som ger eleven ledtrådar om hur den skall tolkas (Kuyumcu 

2004:578).  

 Slutligen innefattar talspråket även det verbala minnet där både korttids-, arbets- och 

långtidsminnet samverkar. Korttidsminnet har till uppgift att bevara de nyss lästa 

tillräckligt länge för att läsaren skall hinna förstå vad ord och meningar betyder medan 

arbetsminnet processar innehållet i det lästa till en helhet och långtidsminnet rymmer 

tidigare språklig erfarenheter och kunskaper som läsaren kan integrera med den nya 

informationen för att förstå den (Bråten 2008: 57). Läsförståelsen påverkas även av 

kognitiva förmågor. 

2.3.3 Kognitiva förmågor 

Enligt Bråten (2008:60ff, Vellutino 2003:65f) finns det tre kognitiva förmågor som har 

betydelse för läsförståelsen, generell intelligens, uppmärksamhet och visuell 

föreställningsförmåga. När det gäller generell intelligens anses förmågan att kunna 

tänka logiskt, kritiskt analysera information och dra slutsatser höra ihop med 

intelligensen. 

 En annan kognitiv förmåga är uppmärksamheten som har en avgörande roll när det 

gäller elevers möjlighet att förstå vad de läser. Innehåller texten många nya begrepp och 

få satskonnektorer krävs större uppmärksamhet från läsaren (Reichenberg 2008). 

Uppmärksamhet och koncentration är nödvändig för att ta sig igenom krävande texter 

men även motivation. Om läsaren har låg förförståelse, problem med ordavkodning, 

ordförståelse och motivation kan det vara svårt att uppbåda den koncentration och 

uppmärksamhet som läsningen kräver. 

 Visuell förställningsförmåga handlar om att kunna skapa inre bilder av vad det är 

som sker i texten. Föreställningsvärldar är en blandning av bilder, förväntningar, frågor 

etcetera som vi skapar när vi tar del av en berättelse och av andras tankar om densamma. 
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Genom att delge varandra av våra erfarenheter och tankar kring en text skapas nya 

tolkningar och en ny förståelse av det lästa eller upplevda (Langer 2005:23). Att tolkning är 

viktig för att kunna tillgodogöra sig en text är något som de flesta forskare verkar vara 

överrens om: 

 

 Tolkning är en grundläggande process vid läsning. För att komma åt och få syn på sådana 

processer måste de göras tillgängliga för diskussion och reflektion helt enkelt för att elever ska 

förstå sig själva som språkvarelser. Att erövra läskompetens måste därför förutom allt annat också 

innebära att erövra en kompetens att tolka text (Nilsson & Ullström 2000:41f).  

 

2.3.4 Förkunskaper 

Elevens tidigare kunskaper om ämnet har stor betydelse för vad eleven förstår av en texts innehåll. 

Den viktigaste faktorn för en läsares förståelse och förmåga att minnas vad hon läst är de 

förkunskaper hon tar med sig in i texten (Bråten 2008:63). Förkunskaper är nödvändiga för att 

kunna göra inferenser; att läsa mellan raderna. Det vill säga för att kunna dra slutsatser utefter 

sina egna kunskaper och erfarenheter om det som inte står i texten. Goda läsare använder sina 

förkunskaper till att ersätta ofullständig information i texten och kan dra slutsatser om 

orsakssamband som inte är explicit formulerade i texten vilket ökar helhetsförståelsen (Bråten 

2008:63f).  

 Inferenser görs enligt Langer (2005:95f) i tre eller fyra steg och är helt beroende av 

läsarens förkunskaper. I det första steget försöker läsaren konstruera en bild av vad texten 

handlar om genom att kliva in i texten. I nästa steg bygger läsaren ut sin bild med hjälp av den 

information som texten ger. Tredje steget uppträder inte alltid men här tar läsaren ett kliv ut ur 

texten och reflekterar över eventuell ny information och omprövar sin tidigare bild. Slutligen i 

det sista steget distanserar sig läsaren från texten och analyserar informationen samt fogar den 

till sina tidigare kunskaper och erfarenheter.  

 Reichenberg (2005:8, 2008:57ff) menar att många elever saknar både förkunskaper och en 

medvetenhet om att läsaren behöver inferera för att förstå en text. Otillräckliga förkunskaper 

gör det också svårare för läsaren att inse vad denne förstår och inte förstår av texten och 

därmed besvärligare att finna en strategi för att öka förståelsen. En viktigt förkunskap är 

kunskapen om hur talspråk och skriftspråk skiljer sig åt.  



9 
 

 

2.3.5 Kunskaper om skriftspråk 

Kunskaper om skriftspråk är ytterligare en faktor som har stor betydelse för 

läsförståelsen. Trots att det finns många likheter mellan talspråk och skriftspråk och att 

den muntliga kompetensen har betydelse för läsförståelsen så innehåller skriftspråket en 

rad andra egenheter som är viktiga att ha kunskap om för att tillfullo förstå olika 

texttyper. Det skrivna språket är ofta kontextobundet medan det talade är kontextbundet 

dessutom finns det skillnader i vad det gäller meningsbyggnad, ordval och den skrivna 

textens struktur. Skriftspråket i sig är inte enhetligt utan kan indelas i olika kriterier 

beroende på vilka språkliga drag texten innehåller. En roman, en informativ text eller 

sakprosa har olika syften och är därför utformade efter olika mönster, det vill säga 

genredrag, vilket är viktiga att ha kunskap om för att förstå textens avsikt (Bråten 

2008:66f, Kuyumcu 2004:579). Kuyumcu menar att den kunskap om skriftspråk som 

genreundervisningen ger eleverna är extra viktig för svaga elever och elever som 

undervisas på sitt andraspråk. Ytterligare än viktig kunskap är att veta hur man skall 

bära sig åt när man inte förstår, vilka strategier man kan använda sig av. 

2.3.6 Förståelsestrategier 

Texttypen avgör vilken strategi läsaren behöver använda sig av. I en skönlitterär text eller dikt 

behöver läsaren använda sig av sina personliga och känslomässiga erfarenheter för att skapa 

mening, så kallad estetisk läsning. I en faktatext däremot krävs att läsaren koncentrera sig på 

det som faktiskt står i texten och det innehåll som denne har nytta av just vid det tillfället 

samtidigt som hon undantränger det personliga och känslomässiga förhållningssättet. Det 

praktiska syftet med texten är det primära vid en sådan läsning som kallas efferent läsning. 

Läsaren riktar  sin uppmärksamhet på olika saker beroende på vilket förhållningssätt denne 

intar. För att kunna ta del av texten såväl känslomässigt som intellektuellt är det nödvändigt 

att kombinera båda formerna av läsning (Rosenblatt 2000:14). 

 Bråten (2008:69f) menar att det finns fyra huvudkategorier av förståelsestrategier som en 

läsare kan använda sig av. Den första kallar han minnesstrategi och den innebär att läsaren 

upprepar läsandet av texten eller delar av den för att memorera viktig information. Den andra 

strategin, struktureringsstrategi, handlar om att läsaren sorterar informationen genom att 

kartlägga eller sammanfatta det väsentligaste för att skapa sig en helhetsbild över textens 

innehåll. Elaboreringsstrategi, den tredje kategorin, menar Bråten är den där läsaren med 

hjälp av sina förkunskaper försöka förstå texten på djupet. Den sista och fjärde kategorin, 
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övervakningsstragi, innebär att läsaren kontrollerar om denne förstått det lästa. Om så inte är 

fallet använder sig den kompetente läsaren av någon av strukturerings- eller 

elaboreringsstrategierna för att försöka uppnå förståelse.  

 Läsaren behöver anpassa sina strategier efter vad texten kräver, skall texten skumläsas, 

närläsas eller sökläsas. En kompetent läsare bör också vara medveten om behovet att inferera 

med texten för att aktivera sina förkunskaper, revidera dem samt eventuellt fylla i den 

information som saknas. Svåra ord kan behöva läsas om och med hjälp av sammanhanget kan 

läsaren försöka uttyda deras betydelse. Allt detta kräver att läsaren har, vad som kallas, en 

aktiv läsning vilket innebär en medvetenhet om vad hon förstår av texten. Att bli en aktiv 

läsare är inte något som kommer av sig självt men dessvärre, menar Reichenberg, 

förekommer sällan explicit undervisning i lässtrategier (Reichenberg 2005b:7f). 

Förståelsestrategier och aktiv läsning fordrar såväl uthållighet som motivation. 

2.3.7 Läsmotivation 

Motivation består av en rad olika komponenter. Jenner (2004:41ff) menar att motivation 

utgörs av tre olika aspekter som samverkar i inlärningssituationen Det första handlar om 

motivation som en inre drivkraft där ett medvetet eller omedvetet behov, en längtan eller 

önskan initierar ett beteende eller en handling. Det andra rör strävan mot ett mål där 

belöningen antingen kan vara inre, som känslan av stolthet, tillfredställelse och dylikt, eller 

yttre i form av beröm, status, uppskattning etcetera. Ett tredje perspektiv är en växelverkan 

mellan den personliga drivkraften och det inre eller yttre målet där självförtroendet påverkas 

om målen uppnås eller ej.  

 Resultatet av måluppfyllelse eller utebliven dito antingen modifierar eller förstärker 

drivkraften. När det gäller en svår uppgift kan ett misslyckande leda till att personen antingen 

sänker sin ambitionsnivå (modifiering) eller gör ett nytt försök (förstärkning).. Ett lyckande å 

andra sidan leder till att nya mål sätts upp (modifiering) eller så sporrar det personen till att 

sätta upp nya svårare mål  (förstärkning) (Jenner 2004:20). När det gäller läsförståelse kan ett 

misslyckande att förstå en text leda till att eleven modifierar sitt mål till exempel genom att 

avstå från att försöka förstå den aktuella texten och andra svåra texter medan ett lyckande kan 

innebära att eleven förstärker sitt mål genom att försöka sig på än svårare texter. 

Förväntningar spelar en avgörande roll när det gäller motivation och pedagogens 

förväntningar på eleven är nog så viktiga för elevens motivation och möjlighet att lyckas att 

nå sitt mål. Positiva förväntningar genererar med större sannolikhet positiva resultat än 

negativa förväntningar (Jenner 2004:85).  
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 Läsmotivation kan vara svårt att uppbåda för elever av olika anledningar eftersom läsning 

är en krävande aktivitet som bland annat fordrar både energi, positiva förväntningar och en 

inre motivation. Viktiga framgångsfaktorer är med andra ord uthållighet, att tro sig klara av 

uppgiften och att ha en nyfikenhet på att få veta mer om ett ämne (Bråten 2008:75f). Faktorer 

som kan bidra till svårigheter att uppbåda läsmotivation är avsaknad av såväl språkliga som 

kulturspecifika förkunskaper och ett rikt ordförråd. Elever som saknar eller har brister inom dessa 

områden får ägna oerhörd energi för att mobilisera läsmotivation (Reichenberg 2008:59). Det är 

dock inte enbart elevers inre egenskaper som har betydelse när det gäller för läsförståelse utan 

även texters utformning. 

2.3.8 Röst och kausalitets betydelse för läsförståelsen 

Reichenberg (2000) har visat att texters utformning har stor betydelse för läsbarheten. Hon 

identifierar två strukturella faktorer som påverkar förståelsen av en text, vilka hon kallar röst 

och kausalitet. Med röst avser hon språkliga drag som ger texten muntliga drag till exempel i 

form av fler verb och pronomen, närhet genom direkt tilltal till läsaren eller en berättande stil 

som gör att författaren blir synlig i texten. Ett sätt att skapa röst i en text är att använda sig av 

dynamik, det vill säga aktiva verb som står för faktiska handlingar istället för verb i passiv 

form, verbalsubstantiv, vaga subjekt och satsförkortningar (Reichenberg 2000:53ff, 

Reichenberg 2005a:21, Ransgart 2003:10ff). 

 Kausalitet betyder orsakssamband och Reichenberg menar att tydliga orsaks- och 

verkanssamband i form av ledtrådar, referenser och satskonnektorer i en text gör den lättare 

att förstå. Satskonnektorer som till exempel eftersom, trots att, emellertid, också, således, 

etcetera skapar koherens i en text och är markörer för villkor, jämförelse, avsikt, tillägg, 

förklaring och slutsats. Det vill säga att satskonnektorer hjälper läsaren att koppla samman ny 

information med information som läsaren redan har kunskap om. Reichenberg poängterar 

dock att hög grad av kausalitet i första hand gynnar svaga läsare medan goda läsare kan 

passiviseras eftersom hög koherens i en text inte innebär någon utmaning för denne 

(Reichenberg 2000:48f, 2005:9).  

2.4 Sammanfattning 

Målet med svenskundervisningen i skolan är att utveckla en funktionell litteracitet, som 

innefattar såväl kulturell-, kritisk- som visuell litteracitet, hos eleverna. Läsförståelsen är en 

viktig del av litteraciteten och som framgår av bakgrundsavsnittet innefattar läsförståelse en 

rad olika aspekter som påverkar elevens läsförståelse. Det är med hjälp av dessa aspekter som 

jag kommer att försöka få svar på mina forskningsfrågor. 
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3 Metod 

I metoddelen redovisas först val av metoder och genomförandet därefter presenteras TISUS-

testet, observationer, intervjuer och respondenter. Slutligen tar jag upp etiska aspekter och 

metodkritik.  

3.1 Val av metoder 

För att undersöka läsförståelsen hos gymnasieeleverna har jag valt att använda mig av tre 

olika undersökningsmetoder, en kvantitativ i form av en test, en mindre kvalitativ i form av 

intervjuer samt en ostrukturerad observation (Patel & Davidssons 1994:14, 89ff). Den 

kvantitativa undersökning genomfördes med hjälp av typprovet TISUS:s läsförståelsedel. 

Därutöver har jag kompletterat den med en mindre kvalitativ undersökning, baserad på 

halvstrukturerade intervjuer2 (Kvale 1997:121f).  Modellen innebär att jag genom att använda 

mig av en halvstrukturerad intervjuguide låter samtalet styra i vilken ordning frågorna 

kommer vilket skapar möjlighet att ställa följdfrågor.  Vidare har jag valt att observera fyra av 

de sex testtillfällen som genomförts för att bilda mig en uppfattning om hur eleverna beter sig 

under provtillfället. 

3.2 Genomförandet  

Hösten 2011 kontaktade jag samtliga svensklärare på en gymnasieskola och frågade om de 

var intresserade av att låta genomföra TISUS-testet läsförståelsedel i sina svenska B-grupper. 

Efter att ha förklarat hur testet är uppbyggt och mitt syfte med undersökningen anmälde ett 

antal lärare sitt intresse för att låta sina elever delta i studien. Jag valde ut ett par klasser på 

praktiska och teoretiska program samt två grupper elever som läser svenska som andraspråk B 

för att få en så heltäckande bild som möjligt.  

 Programmen som är representerade är samhälls-, natur, teknik, industri, fordons-, barn och 

fritids- samt handelsprogrammet. De flesta eleverna gav sitt medgivande till att delta i studien 

och sammantaget var det 112 elever som påbörjade testet. Tre elever valde dock att avbryta 

under den första närläsningstexten och en elev valde att genomföra hela testet men ej delta i 

studien vilket innebär att mitt resultat från TISUS grundas på 108 genomförda test. 

 Jag valde att observera fyra av testtillfällena och observationerna skedde i två svenska B 

grupper och två svenska som andraspråk B grupper. Totalt observerades 65 elever under 

genomförandet av TISUS-testet.  

                                                
2 Bilaga 1 
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 Efter att ha sett resultatet av läsförståelsetestet valde jag ut en intervjugrupp bestående av 

24 eleverna som läst svenska B på teoretiskt program, eftersom deras resultat gav en annan 

bild av läsförståelsen än vad jag förväntat mig efter att ha läst resultaten från PISA och 

PIRLS. I min undersökning hade gruppen andraspråkselever födda utomlands bättre resultat 

än gruppen andraspråkselever födda i Sverige vilket inte motsvarar de resultat som redovisas i 

de internationella undersökningarna. Respondentgruppen består av såväl förstaspråkselever 

som andraspråkselever födda i Sverige och andraspråkselever födda utomlands och min 

förhoppning var att få en djupare förståelse av vilka skillnader i läsförståelse som råder 

mellan de olika grupperna och vad dessa skillnader kan bero på.  Valet grundas även på att 

eleverna läser på ett studieförberedande program och har som mål att läsa vidare efter 

gymnasieutbildningen vilket gör att de är beroende av en god läsförståelse för att lyckas med 

sina studier. I figuren nedan anges hur många elever som deltog i respektive 

undersökningsmetod och antalet observationer som gjordes. Observera att de 24 intervjuade 

eleverna ingår i de 108 som genomfört TISUS-testet.  

 

 
Figur 1 Metoder och antal elever 

 

Som figuren visar innehåller min undersökning testresultat från 108 elever varav 33 elever 

läser på praktiskt program och 75 på teoretiskt program. Av de 108 elever  läser 91 elever 

svenska B och 17 elever läser svenska som andraspråk B. Det är endast tre elever på teoretiskt 

program som läser svenska som andraspråk B och två av dessa har enbart varit i Sverige i sex 

månader, men en av dem har läst på en svensk skola i sitt hemland i fyra år. I min 

undersökning har jag valt att förutom att redovisa skillnaden mellan teoretiska program och 

praktiska program samt svenska B och svenska som andraspråk B, även redovisa skillnader 
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mellan andraspråkselever födda i Sverige (L2S) och andraspråkselever födda i annat land 

(L2A) då resultatet avviker från tidigare undersökningar3. Nedan följer en beskrivning av 

TISUS-testet. 

3.2.1 TISUS-testet  

TISUS används som ett behörighetsgivande prov i svenska för utländska studenter som vill 

läsa på universitet eller högskola i Sverige, förutsatt att de saknar betyg i svenska. I min 

undersökning har jag använt mig av det typprov för läsförståelse som ligger ute på 

Stockholms universitets hemsida.  Typprovets läsförståelsedel består av sex autentiska texter 

där de fem första kategoriseras som när- och översiktsläsning och den sjätte texten som 

sökläsning. Till de fyra första texterna finns fem till sex frågor med fyra svarsalternativ 

vardera och ger sammanlagt max 22 poäng. Den femte närläsningstexten innehåller fem 

frågor där eleven själv skall formulera ett svar i form av ett par ord eller en mening. Tre av 

dessa frågor ger 2 poäng vilket medför att den femte texten max ger 8 poäng. Eleven har 50 

minuter på sig att besvara de fem närläsningstexterna. Sökläsningstexten utförs under 25 

minuter och består av femton frågor där eleven själv skall formulera svaret och max kan 

uppnå 15 poäng. Sammanfattningsvis innebär detta att  eleven har 75 minuter på sig att 

genomföra hela läsförståelseprovet och sammanlagt kan få 45 poäng på hela provet.  

3.2.2 Observationer 

Jag observerade fyra av de sex testtillfällen och förde anteckningar om vad som skedde i 

klassrummet och om elevernas beteenden under de 75 minuter långa testet. De testtillfällen 

som observerades var ett med svenska B-elever på ett teoretiskt program, ett tillfällen med 

svenska B-elever på praktiskt program och två tillfällen med svenska som andraspråkselever 

där elever från både teoretiskt och praktiskt fanns med.  

3.2.3 Intervjuer 

De 24 intervjuerna genomfördes i samband med att eleverna fick reda på sina individuella 

resultat och tog mellan 20 och 35 minuter att genomföra. Jag valde att enbart anteckna 

respondenternas svar för att få ett så avslappnat samtal som möjligt då jag vid tidigare 

intervjuer upplevt att respondenterna störs av inspelningsutrustningen. Respondenterna fick i 

direkt anslutning till intervjun lov att kontrollera mina anteckningar så att jag uppfattat svaren 

korrekt.  

                                                
3 PISA 2000 och PISA 2009 
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 I min analysfas har jag direkt efter varje enskild intervju gjort en sammanfattning av 

innehållet samt skrivit ner reflektioner. Svaren har sedan analyserats var och ett för sig och 

tillsammans, samt vägts emot forskningsbakgrunden, observationer och testresultat i ett 

försök att se svaren i från flera vinklar Materialet behandlades sedan i enlighet med Patel & 

Davidssons (1994:104ff) råd gällande triangulering, kommunikativ validering och 

generalisering genom att de olika datainsamlingsmetoderna jämfördes och analyserades. 

Därutöver har respondenterna fått möjlighet att ta del av resultatet och erbjudits att 

kommentera mina slutsatser. Slutligen har jag jämfört mina resultat med resultaten av PISA 

2009.   

 För att säkerställa reliabiliteten av intervjuerna var jag noga med att föra anteckningar och 

låta mina respondenter kontrollera dessa i direkt anslutning till intervjun. Vid presentationen 

av intervjusvaren har jag vinnlagt mig om att dessa presenteras i sitt sammanhang och att 

beskrivningen av den kontext svaret gavs i är rättvisande. Patel & Davidsson (1994:105) 

rekommenderar att forskaren använder sig av triangulering vid analysfasen för att på så sätt 

möjliggöra en mer varierad tolkning. Det innebär rent konkret att forskaren utgår från flera 

teoretiska perspektiv för få företeelsen belyst utifrån olika synvinklar.  Nedan följer en 

presentation av respondenterna. 

3.2.4 Respondenter 

I genomförandet av testet deltog tre klasser på samhällsprogrammet motsvarande 72 elever, 

en industriklass motsvarande sju elever, en fordonsklass motsvarande tolv elever och en 

svenska som andraspråksgrupp bestående av 17 elever, där tre elever läser på teoretiska 

program, natur-, teknik- och samhällsprogrammet och resterande 14 elever läser på barn och 

fritids- och handelsprogrammet. De 24 respondenterna som intervjuades bestod av en 

samhällsklass. Nedan följer en figur där respondenternas födelseland, språk och ankomstålder 

anges. 

 
 
Född i 

 
 

Sverige 

 
 

Utomlands 

 
 

Ankomstålder 

Språk 
Svenska 
Albanska 

 
16 
2 

 
— 
— 

 
— 
— 

Arabiska 1 1    7 år 

Bosniska 1 — — 
Bulgariska — 1  13 år 

Serbiska 
Turkiska 

— 
— 

1 
1   

10 år 
 6 år 

Figur 2 Språk, född i Sverige respektive utomlands och ålder vid ankomst  
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Figuren visar att respondentgruppen bestod av 16 elever födda i Sverige och med svenska 

som förstaspråk. Gruppen utgjordes av elva kvinnor och fem män. I andraspråksgruppen med 

elever födda i Sverige finns två kvinnor med albanska respektive arabiska som modersmål. 

och två män med albanska respektive bosniska som modersmål. Den sista gruppen bestod av 

fyra män födda utomlands med bulgariska, serbiska, arabiska respektive turkiska som 

modersmål. Två av dessa män hade påbörjat sin läs- och skrivinlärning i sitt hemland före 

ankomsten till Sverige som skedde när de var 10 respektive 13 år. De två andra anlände vid 6 

respektive sju års ålder och påbörjade sin läs och skrivutveckling på sitt andraspråk. 

 Att vara född i Sverige innebär inte nödvändigtvis att man har svenska som förstaspråk 

eller att man lärt sig svenska simultant med sitt förstaspråk. Av de fyra andraspråkseleverna 

som var födda i Sverige uppgav tre att det lärt sig svenska vid ca ett års ålder i samband med 

att de började på förskola. Den ena av kvinnorna hade inte lärt sig svenska förrän vid fyra-fem 

års åldern i samband med inskolning på förskola. Hon uppgav dock att hon hört sina syskon 

prata svenska hemma. Gemensamt för dessa elever är dock att de är födda i Sverige, att de 

inte pratar svenska med sina föräldrar och att svenska är deras andraspråk.  

 De två kvinnliga respondenterna har haft modersmålsundervisning under grundskoletiden 

men endast en av dem har läst svenska som andraspråk och då endast i grundskolans årskurs 

1. De två svensk födda andraspråksmännen har läst svenska som andraspråk i årskurs 8 och 9.  

Andraspråkseleverna födda utomlands hade samtliga läst svenska som andraspråk under 

årskurs 7-9, men valt att läsa svenska B på gymnasiet. Endast en av dessa elever hade fått 

modersmålsundervisning från årskurs 4-9. 

3.3 Etiska aspekter och metodkritik 

I min uppsats har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar (Vetenskapsrådet s.7ff). Rent praktiskt innebar det att testdeltagarna 

informerades om syftet med testet, garanterades anonymitet och försäkrades om att de kunde 

avbryta deltagandet om och när de ville. Jag var noga med att poängterra att testet var 

frivilligt och jag hade dessutom försett TISUS-testet med en förstasida (bilaga 2) där eleven, 

förutom att fylla i för undersökningen relevant data, även gav sitt samtycke till att medverka 

genom att kryssa i medgivandet och underteckna sidan. Inför intervjuerna tillfrågades 

informanterna, informerades om syftet med intervjun och samtliga erbjöds att läsa igenom 

frågorna före intervjutillfället, för att kunna ta ställning till om de ville medverka. Jag  
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garanterade dem anonymitet, att förvara uppgifterna med största försiktighet och att 

intervjuerna endast skulle användas i min uppsats vilket även intygades skriftligt.  

 Utgångspunkten i min undersökning var att använda en hermeneutisk ansats i vilken jag 

försöker se sambandet mellan helhet och delar och därur tolka observationer, respondenternas 

resultat och svar med en medvetenhet om att min egen förförståelse påverkar både mina 

observationer, frågor, tolkningar av resultat och svar. Hermeneutisk forskning handlar enlig 

Kvale (1997: 49ff) om att pendla mellan delar och helhet och genom olika tolkningar av 

delarna finna det som är unikt, det vill säga det som påverkar helheten och i sin tur förståelsen 

av densamma. 

 Jag är medveten om att min undersökning är mycket liten och därför inte generaliserbar. 

Det faktum att mina andraspråksrespondenter endast utgörs av fyra personer födda i Sverige 

och fyra födda utomlands gör att jag inte kan garantera att resultatet skulle bli detsamma med 

fler och andra deltagare i en ny undersökning. Även omständigheten att en av 

andraspråkskvinnorna inte lärt sig svenska förrän vid fyra-fem årsåldern, trots att hon är född 

i Sverige, skulle kunna innebära att hon borde räknas till gruppen som lärt sig svenska senare. 

Jag har trots det valt at placera henne i gruppen andraspråksrespondenter födda i Sverige då 

man i både PIRLS och PISA inte valt att använda sig av några andra kriterier än född i 

Sverige och född utomlands. Nedan följer resultaten från min undersökning. 

4 Resultat 

I resultatdelen presenteras TISUS-testets resultat i olika diagram. Först redovisas 

testresultaten som helhet uppdelat efter kön, program och B-kurs. Sedan följer diagram över 

helhetsresultatet på teoretiskt program och slutligen på närläsningstexterna som helhet. 

Därefter, från avsnitt 4.1, redovisas varje text för sig med tillhörande diagram avseende det 

totala resultatet per text och kommentarer från intervjuerna samt observationer. Sedan följer 

ett avsnitt om resultat i förhållande till betyg och avslutas med ett avsnitt med en 

sammanfattning av resultatdelen i sin helhet. Resultaten diskuteras sedan  i uppsatsens 

avslutande del. 

 Nedan finns ett stapeldiagram som visar snittresultatet för samtliga eleverna uppdelat i 

teoretiska och praktiska program, om eleverna läser svenska B (svB) eller svenska som 

andraspråk B (svaB) samt efter kön. 
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Diagram 1 Antal rätt svar av 45 möjliga 

Samtliga program uppdelat efter kön samt svenska B och svenska som andraspråk B 

 
I resultatet går det att utläsa att kvinnorna lyckas bättre än männen med läsförståelsen även 

om skillnaderna är små i vissa fall. För att utröna om förhållandet även råder inom de grupper 

som jag vill undersöka: förstaspråkselever (L1), andraspråkselever födda i Sverige (L2S) och 

andraspråkselever ej födda i Sverige (L2A), följer ett diagram över snittresultaten på teoretiskt 

program nedan. 

 

 
Diagram 2 Teoretisk program antal rätt svar av 45 möjliga  

Teoretiskt program uppdelat efter kön samt svenska B (L1, L2S, L2A) och svenska som andraspråk B (L2A) 

 

I diagrammet framgår det att det inte finns några kvinnor i gruppen L2A och inga män i 

gruppen svaB (A). Skillnaden mellan dessa två grupper är främst att respondenterna i svaB 

tillbringat mindre än fyra år i Sverige medan respondenterna i gruppen L2A varit i Sverige 

mellan fem och elva år. 

 I intervjusvaren framgick att signifikant för de kvinnliga respondenterna med resultat över 

39 poäng var att samtliga uppgav att de gärna läste på sin fritid och då både skönlitteratur, 

tidningar och faktatexter. Av de manliga respondenterna som lyckades uppnå över 35 poäng 

var det endast en som uppgav att han läste på sin fritid och då främst tidningar men även 
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skönlitteratur. Ingen av respondenterna som presterade under dessa poäng angav att de läste 

på sin fritid.  

 Intressant nog uppgav alla, utom en respondent, som presterade över snittet att testet var 

svårt men sökläsningen något lättare och att de kände sig pressade av att det var på tid. 

Särskilt stressande upplevdes det att få ut sökläsningstexten med alla sina frågor och endast 

25 minuter till sitt förfogande. Trots den upplevda stressen hann samtliga respondenter färdigt 

inom ramen för den tid de hade till sitt förfogande. Respondenterna med resultat under 35 

poäng ansåg samtliga att närläsningstexterna var lätta men sökläsningen svår, även denna 

grupp kände sig stressade över att testet var på tid.  

 De fem närläsningstexterna skulle läsas under 50 minuter. Texterna består av 

debattartiklar, informativa texter, och reportage.  De första fyra texterna innehåller 5-6 frågor 

med fyra svarsalternativ vilket innebär att respondenterna kan chansa på ett svar. Text 5 

kräver att respondenten själv formulerar svaret. Nedan följer ett diagram över samtliga 

respondenters resultat på närläsningstexterna i procent i relation till högsta möjliga poäng. 

 

 
Diagram 3 Närläsningstexterna resultat i procent  

Samtliga program uppdelat svenska B, svenska som andraspråk B samt L1, L2S och L2A 

 

Resultatet av diagrammet på närläsningstexterna visar att svB L2A på både praktiskt och 

teoretiskt program klarar sig bättre än L1 respondenterna på praktiskt program. Det gör  även 

svaB på teoretiskt program. Däremot når inte SvaB på praktiskt program upp till 50% rätt på 

den här delen av testet. 

4.1 Text 1 Kvinnors vård  

I följande avsnitt redovisar jag resultatet för text ett Kvinnors vård. Den första texten är en 

debattartikel som tar upp att kvinnor och män bemöts olika inom sjukvården. Fråga nummer 

ett på texten är en fråga om vilken genre texten tillhör. Här lyckas de som läser teoretiskt 

program avsevärt bättre än övriga. En anledning till det kan vara att respondenterna på 
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teoretisk program har mer läsvana än respondenterna på praktiskt program och därmed lättare 

känner igen de språkliga drag som är typiska för genren. Värt att notera är att en grupp bland 

respondenter på teoretiska program inte lyckas lika bra och det är de L2S respondenter som 

läser svenska B. Av dessa respondenter och respondenterna på praktiska program svB samt 

svaB har färre än 50% rätt på frågan. 

 Den sista frågan på text 1 är en ren ordkunskapsfråga där synonymen till ordet uppenbar 

skall väljas av fyra svarsalternativ. Orden att välja på är: A liten B avsedd C påtaglig och D 

väntad. Frågan skapar problem för så gott som samtliga grupper utom grupperna teoretiskt 

program svaB och praktiskt program svB L2A. I övriga grupper har färre än 50% valt rätt 

svar. 

  Nedan följer ett stapeldiagram som visar hur många procents rätt de olika grupperna hade 

på de frågor som hörde till text ett. Observera att L1 står för svenska som första språk, L2S 

svenska som andraspråk född i Sverige och L2A står för svenska som andraspråk född i annat 

land. 

 

 
Diagram 4 Andel rätt i procent på text 1 

 

I diagrammet framgår att det är eleverna som läser teoretiskt program svaB har högst resultat 

på texten. De är också de respondenter med kortaste vistelsetiden i Sverige, det vill säga 

mindre än fyra år. Anmärkningsvärt är även att L2A på praktisktprogram lyckas bättre än 

både förstaspråksrespondenter på praktiskt program samt  samtliga andraspråksrespondenter 

svB på teoretiskt program.   

4.2 Text 2 Ett hundliv utan jobb 

 Den andra texten handlar om hundars behov av att göra nytta och att blivande hundägare bör 

fundera på om de har tid med att ta hand om sin hund. De flesta respondenterna lyckas bra 

med den här texten och det kan bero på att de har en större förförståelse för textens innehåll. 
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Frågan som skapar problem för många respondenter är dock att bedöma i vilket syfte 

författaren använder sig av kommentaren "Med risk för att bli utskälld". Återigen rör det sig 

om en ordkunskapsfråga men den här gången är den knuten till att förstå syftet med uttrycket. 

Alternativen är: A avståndstagande, B satir, C överlägsenhet och D humor. Under samtliga 

observationer fanns det ett par respondenter som ville veta vad ordet satir betyder. Den enda 

gruppen som lyckades att få fler än 50% rätt på frågan var gruppen respondenter på praktiskt 

program SvaB L2A. Nedan följer ett diagram över resultaten på text 2 som helhet. 

 

 
Diagram 5 Andel rätt i procent på text 2 

 

Intressant att notera från diagrammet ovan är att respondenterna som läser svenska B, L2A, 

lyckas bättre med text 2 än övriga grupper. Tre av fyra grupper L2A når ett bättre resultat än 

andraspråksrespondenterna födda i Sverige (L2S).  

4.3 Text 3 Ledskador 

 Den tredje texten är en kort och informativ text om ledbandsskador. Av samtliga 

närläsningstexter var det den här texten som respondenterna tyckte var lättast att förstå 

eftersom de ansågs sig ha kunskaper om ämnet. En annan faktor som underlättar förståelsen i 

den här texten är att flertalet begrepp är explicit förklarade i texten samt att det även finns gott 

om satskonnektorer och orsakssamband.  De sista två styckena i texten är dessutom försedda 

med "röst" där texten vänder sig direkt till läsaren med råd. För att svara på tre av textens 

frågor krävs att respondenten har förstått hela texten eftersom frågorna rör vilken rubrik som 

passar bäst, vilket råd läsaren ges och vem som är den tänkta mottagaren av texten.  

 Den första frågan skapar problem för en fjärdedel av L2S-respondenterna på teoretiskt 

program och för ca 40% av svaB eleverna på praktiskt program, i övrigt svarar de flesta 

respondenterna rätt. På frågan om vilket råd texten ger svarar majoriteten av respondenterna 

rätt men en tredjedel av respondenterna på praktiskt program, svaB L2S, har problem med 

den här frågan. Svårare har dock samtliga med ordkunskapsfrågorna på texten. I den ena skall 
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ordet måttliga förklaras med något av följande alternativ: A svåra, B lindriga, C ihållande 

och D ordentliga. Så gott som samtliga respondenter på teoretiska program som läser svB och 

förstaspråksrespondenterna på praktiskt program lyckas besvara den här frågan. I den andra är 

det ordet undvika som har alternativen, A avstå, B slopa, C slippa och D minska. Värt att 

notera är att de som lyckas bäst på den här frågan är L2-respondenterna på teoretiskt program 

där samtliga har svarat rätt, medan endast 80% av L1-respondendenterna på teoretiskt 

program och 50% av L1-respondenterna på praktiskt program lyckats göra detsamma. Största 

problem har dock andraspråksrespondenterna på praktisk program, både de som läser svenska 

B och de som läser svenska som andraspråk B. Även på den här texten lyckas svB L2A 

respondenterna på teoretisk program bättre än övriga grupper enligt diagrammet nedan. 

 

 
Diagram 6 Andel rätt i procent på text 3 

 

Som diagrammet visar har samtliga L2A-respondenter som läser svenska B alla rätt på den 

här texten. Textens två ordkunskapsfrågor är största orsaken till att övriga grupper inte lyckas 

lika bra. Trots den korta vistelsetiden lyckas gruppen svenska som andraspråksrespondenterna 

på teoretiskt program något bättre än L1-gruppen på praktiskt program. 

4.4 Text 4 Hörseln 

 Den fjärde texten är även den en informativ text och den handlar om hur man kan skydda sin 

hörsel. Texten har inte lika många svåra ord som den föregående men är och andra sidan 

längre och innehåller uttalande markerade med pratminus. Precis som föregående text är den 

försedd med direkta förklaringar i texten och med röst, det vill säga att den vänder sig direkt 

till läsaren. Frågorna och svarsalternativen till den här texten är dock mer komplexa än på 

tidigare texter. Den första frågan handlar om att respondenten skall välja rätt rubrik till texten 

vilket innebär att läsaren måste förstå texten som helhet. Frågan som vållade samtliga 

respondenter störst problem var dock vad Professor Arlinger  anser vara viktigast för att 

förbygga hörselskador på sikt. För att svara på frågan måste respondenten kunna hålla isär 
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vad som är textförfattarens ord och vad som är Arlingers yttranden. Tidigt i texten presenteras 

Arlinger och hans uttalande är markerat med "säger Stig Arlinger..." därefter är hans utsagor 

endast försedda med pratminus.  Den grupp som lyckades bäst med att besvara frågan var 

L2A-respondeterna på teoretiskt program. Där hade 75% av respondenterna svarat rätt medan 

endast ca 50% av förstaspråksrespondenterna på samma program lyckats med detsamma. I 

övrigt var det färre än 35% rätt svar från resterande grupper. Nedan följer ett diagram över 

resultatet på texten som helhet. 

 

 
Diagram 7 Andel rätt i procent på text 4 
 
Av diagrammet kan man utläsa att det var L2A-respondenterna som lyckades bäst med den 

här texten samt att alla respondenter på teoretiskt program nådde upp till ca 80% rätt på text 4. 

SvaB L2S på praktiskt program har på den här texten betydligt bättre resultat än motsvarande 

grupp i svB medan SvaB L2A respondenterna hade betydligt lägre antal rätt på den här texten 

än övriga grupper trots att texten innehåller både röst och kausalitet.  

4.5 Text 5 Farliga isar lockar åkare 

I intervjuerna framkom att samtliga respondenter ansåg den femte och sista texten på 

närläsningsdelen var svår. Texten är en artikel om faran att vistas på isar och nedanför artikeln 

finns en lite faktaruta om hur isar bildas och vad som gör isen svag och farlig att vistas på. 

Till skillnad mot de tidigare texterna finns här inga alternativa svar att välja mellan utan 

uppgiften kräver att respondenten själv formulerar sitt svar. Eftersom texten kräver att 

respondenten själv skriver svaret på frågan finns här ingen chans att gissa rätt som i de övriga 

närläsningstexterna.  

 Vid båda observationstillfällena på praktisktprogram föreföll flertalet respondenter ha 

tappat koncentrationen på uppgiften när det nått text 5. Ovanan att läsa den här typen av texter 
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under kort tid, kravet att skriva svaren själv och textens innehåll och svårighetsgrad kan vara 

bidragande orsaker.   

Den första frågan handlar om hur isen var dagen då artikeln skrevs och för att svara på den 

frågan krävs att man inhämtar information på flera ställen i artikeln vilket visade sig vara 

svårt för samtliga andraspråksrespondenter utom en grupp från praktisk program bestående av 

L2A-respondenter som läser svenska B. På fråga nummer tre, om hur den is ser ut som är 

säkrast att vistas på och vad den kallas, hade förstaspråksrespondenterna sämre resultat än de 

andraspråksrespondenter som läser svenska B. Svaret på frågan kräver att respondenten har 

läst faktarutan under huvudtexten. Av respondenterna som läser svenska som andraspråk B 

hade däremot färre än 25% rätt på frågan. En av orsakerna kan här vara att många av dessa 

respondenter inte hann med att besvara samtliga frågor till texten beroende på låg 

läshastighet. Vid observationstillfällena var det tydligt att många respondenter på praktiskt 

program oavsett om de läste svB eller SvaB inte hann besvara alla frågor på den här texten. 

Nedan följer en sammanställning över hur respondenterna klarade text 5. 

 

 
Diagram 8 Andel rätt i procent på text 5 

 

Enligt diagrammet ovan hade de flesta respondenter sämre resultat på den här texten än övriga 

närläsningstexter som synes i diagrammet. Orsakerna kan vara flera, dels visade många 

respondenter att de var trötta efter att ha läst flera texter i mer än fyrtio minuter, vilket kunde 

avläsas på deras beteende vid observationerna, och dels var det flera respondenter som inte 

han besvara alla frågorna i den här texten eftersom deras läshastighet och 

koncentrationsförmåga hindrade dem. Vid intervjuerna uppgav några respondenter att de inte 

brydde sig om att läsa faktarutan som fanns under texten utan nöjde sig med att läsa artikeln. 

Ett par respondenter talade om att de inte hann besvara alla frågorna eftersom tiden tog slut. 

Intressant är dock L2A-respondenter som läser svenska B på praktiskt program har alla rätt på 

den här texten.  
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4.6 Text 6 Natur och miljö 

Den sjätte och sista texten testar respondenterna förmåga att sökläsa. Textens rubrik är Natur 

och miljö och är ett redigerat utdrag ur Samhällsguiden från 1998. Respondenterna har 25 

minuter på sig att med hjälp av textens underrubriker finna svar på diverse frågor som rör 

allemansrätten och de regler och föreskrifter som gäller natur och miljö. Sökläsningen 

genomförs direkt efter närläsningen som pågått i 50 minuter och det märks att respondenterna 

är trötta av läsandet då ljudliga suckar hörs vid samtliga observationstillfällen. Flertalet 

respondenter har tappat fokus på uppgiften och ägnar sig åt att se sig om i klassrummet. En 

förstaspråksrespondent på praktiskt program säger följande när han lämnar in sin 

svarsblankett på text nummer 6: "Så mycket som jag läst idag har jag inte läst på ett helt år!" 

Respondenten har dock slutfört testet och är en av de som lyckats bäst i gruppen 

förstaspråksrespondenter på praktiskt program. 

 I min intervju ställde jag frågan om hur respondenterna hanterar en text som de anser är 

svår. De flesta respondenterna med höga resultat på testet uppgav att de läste om texten eller 

stycken av texten flera gånger och försökte skapa sig en bild av vad som avsågs i texten.  

Flertalet av de lässvagaste respondenterna svarade dock att de fortsatte läsa och hoppades att 

de skulle förstå texten senare. De visade ingen medvetenhet om att det krävs att läsaren 

infererar med texten och försöker att fylla ut de luckor som kan finnas i texten. De förstod inte 

heller vad som avses med "att läsa mellan raderna". På frågan om hur de hanterar svåra ord 

uppgav de flesta respondenterna att de försökte lista ut dess betydelse från sammanhanget och 

några uppgav att de aktivt tog reda på vad ordet betydde via ordlistor på nätet. Tre 

respondenter angav dock att de inte brydde sig om ord som de inte förstod utan fortsatte läsa 

texten och hoppades att de räckte att de förstod resten av innehållet. Samtliga tre respondenter 

var andraspråksrespondenter. 

 När det gäller skillnaden på när- och sökläsning ansåg de kompetenta läsarna att 

sökläsning var enklast medan respondenterna med lägst resultat ansåg att sökläsningen var 

svårast. Det visade sig främst bero på att de saknar strategier för hur man sökläser. Ett par 

respondenter visste inte att man kunde använda sig av rubriker för att snabbare hitta det rätta 

svaret vilket visade sig i resultatet på text sex.   

 Fråga nummer tre vållar problem för samtliga respondenter utom två grupper på teoretiskt 

program och det är förstaspråksrespondenterna och andraspråksrespondenterna som är födda 

utomlands. Frågan lyder: I Visby omfattas kyrkoruinerna men inte de bebodda medeltidshusen 

av fornminnesskyddet. Hur kommer det sig? Svaret på frågan finns under rubriken 

Fornminnen som består av två stycken på totalt 21 rader. Texten innehåller en rad mindre 
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frekventa ämnesoberoende ord och kräver att respondenten får med sig informationen i 

stycket nedan:  

Ett absolut kriterium är emellertid att lämningen ska vara varaktigt övergiven. Detta betyder att ett 

ålderdomligt järnbruk, som ännu är i drift, inte är fast fornlämning medan en hyttruin från samma 

tid omfattas av fornminnesskyddet. På samma sätt är kyrkoruinerna i Visby fasta fornlämningar 

medan detta inte gäller för de bebodda medeltidshusen i staden. 

 

En annan fråga som de flesta respondenter har svårt med är en fråga om under vilket 

förhållande som motordrivna fordon inte får framföras i terräng. Svaret är då det är 

barmark. Endast 58% av förstaspråksrespondenterna på teoretiskt program och 26% av 

förstaspråksrespondenterna på praktiskt program klarar att besvara den här frågan. 

Ingen av andraspråksrespondenterna som läser svenska B får rätt på frågan. Däremot 

har 33% av svenska som andraspråksrespondenterna på teoretiskt program och någon 

enskild respondent på praktiskt program född i Sverige lyckats hitta rätt svar. Vid 

intervjuerna visade det sig att de flesta respondenterna inte visste vad barmark var för 

något och ganska många hade svarat att motorfordon inte fick köras i terräng. De hade 

kommit fram till det senare svaret eftersom rubriken till stycket heter Inga motorfordon 

i terrängen. 

 Den fråga som orsakar störst problem för samtliga respondenter är frågan nummer 

åtta som lyder: På vissa arbetsplatser får det finnas utrymmen där man får röka. Vilka 

arbetsplatser avses? Flertalet respondenterna har angett posten, alternativt på bussar 

och tåg då dessa nämns i texten. Vad respondenterna missat är att de angivna 

arbetsplatserna förväntas vara rökfria eftersom man endast vistas begränsad tid på dessa 

platser enligt texten. Avsnittet är uppdelat under rubriken Rökfria lokaler och har i sin 

tur två underrubriker, Tobaksrökning samt Arbetsplatser. Det är möjligt att 

respondenterna endast skummat texten under den första rubriken och funnit de angivna 

arbetsplatserna. Även det faktum att frågan finns i mitten av frågebatteriet till text 

nummer sex kan påverka de många felaktiga svaren då de flesta respondenterna enligt 

intervjuerna upplevde det som mycket stressigt att endast ha 25 minuter till sitt 

förfogande under sökläsningen. Svaret på frågan skall vara på arbetsplatser där man 

vistas hela dagen. Avsnittet innehåller många mindre frekventa ämnesoberoende ord 

som till exempel: åstadkomma, uträttar, begränsad varaktighet, inrättar,  vistas, för 

närvarande, rimligt, praktiskt genomförbart, bör, etcetera. Nedan följer resultatet på 

text sex som helhet. 

  



27 
 

 
Diagram 9 Andel rätt i procent på text 6 
 

Vad som är extra intressant i diagrammet ovan när det gäller resultatet på sökläsningen 

är att samtliga respondenter födda utomlands lyckas bättre än 

andraspråksrespondenterna födda i Sverige.  Vid intervjuerna framkom det tydligt att 

L2S-respondenterna inte hade någon strategi när det handlade om sökläsning. Gruppen 

L2A på teoretiskt program, svenska B, har endast sämre resultat än L1-gruppen på fem 

frågor och lyckas betydligt bättre än L2S- gruppen och förstspråksrespondenterna på 

praktisk program. Notera även att gruppen L2A på teoretiskt program, svenska som 

andraspråk B ligger så gott som parallellt med förstaspråksrespondenterna på praktiskt 

program (57% vs 59%) Två av dessa svenska som andraspråksrespondenterna har 

endast tillbringat sex månader i Sverige dock har en av dem gått i svensk skola 

utomlands de senaste fyra åren.  

 En markant skillnad i resultatet var även att de andraspråksrespondenter som är 

födda i Sverige och elever på praktiskt program som läser SvB och svaB, i mindre 

utsträckning hann göra klart uppgiften än övriga respondenter.  

4.7 Resultat i förhållande till betyg 

Vid mina intervjuer ställde jag frågan om hur respondenterna lyckats i de teoretiska ämnena 

samhällskunskap, historia, naturkunskap och svenska eftersom dessa ämnen kräver en god 

läsförståelse. Alla respondenterna har avslutat A-kursen i samtliga ämnen men även B-kursen 

i svenska. Jag har valt att redovisa 11 resultat av de 24 eftersom inte alla respondenter ville 

berätta hur deras betyg såg ut i respektive ämne. Först följer dock ett diagram över hur dessa 

respondenters resultat ser ut  på de olika texterna. Jag har valt att ange respondenterna efter 

L1, L2S och L2A som tidigare men även infogat M (man) eller K (kvinna) och siffrorna 22-

42 står för antal rätt på hela testet.  
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Diagram 10 De elva respondenternas resultat på de olika texterna i procent 
 

I diagrammet framgår att text 3 var den text som respondenter klarade bäst då nio av de elva 

klarade samtliga frågor. Det går även att utläsa att ju högre nivå av läsförståelse 

respondenterna har ju bättre klarar det av sökläsningstexten vilket stämmer överens med 

respondenternas utsago om vilken typ av läsning de tyckte var lättast respektive svårast.   

 Vid jämförelsen som följer nedan av elevernas testresultat och deras betyg bör observeras 

att betyget i både svenska A och B-kursen redovisas. Redovisningen rör det samlade antal IG, 

G, VG och MVG i de fem ämnena samt om respondent är förstaspråksrespondent (L1), 

andraspråksrespondent (L2), man (M), kvinna (K) och vilket resultat de fick på testet.  

 

 
Diagram 11 Resultat i förhållande till betyg 
 

I diagrammet kan man utläsa att läsförståelsen har betydelse för hur man lyckas i de teoretiska 

ämnen som kräver en god läsförståelse även om det finns en del avvikelser i diagrammet. Till 

exempel har respondenten med 22 poäng lyckats med att få G i samtliga kurserna och 

respondenten med 29 poäng lyckats få både VG och MVG i någon kurs men även två IG. En 

av respondenterna med 42 poäng har inte lyckats uppnå MVG i någon av kurserna. 

Naturligtvis är inte enbart läsförståelsen avgörande för betyget eftersom samtliga kurser har 

flera moment som skall uppnås och bedömas. Respondenternas intresse för ämnet spelar 
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också en avgörande roll för hur mycket tid och energi de lägger ner och vilket betygsmål de 

strävar efter. Samtliga respondenter med differentierade betyg utom en, presterar till exempel 

sämre i naturkunskap i förhållande till de övriga fyra ämnena och de ansåg också att det var 

naturkunskapsämnet som hade svårast texter. Vid intervjun uppgav dessa respondenter att 

naturkunskap inte tillhörde deras intresseområde. Tre av respondenterna, en man och två 

kvinnor,  har inte uppnått godkänt betyg i svenska B, bland dem finns en förstaspråkselev och 

två andraspråkselever födda i Sverige. 

4.8 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att kvinnor generellt klarar läsförståelsetestet bättre än män oavsett om de går 

på praktiskt eller teoretiskt program. Faktum är att resultatet för kvinnor på praktiskt program 

ligger i paritet med resultatet för män på teoretiskt program. När det gäller teoretiskt program 

finns det dock en avvikelse då L2A-respondenterna, vilka enbart var män, lyckades bättre än 

både kvinnorna och männen bland L2S eleverna. Intressant är också att L2A-männen på 

teoretiskt program endast fick marginellt sämre resultat än förstaspråksmännen. 

 Avseende närläsningstexterna är det framförallt frågor om texternas syften och rena 

ordkunskapsfrågor som vållar problem i samtliga grupper. Överraskande nog visade sig en 

grupp respondenter födda utomlands klara texterna bättre än både L2S och 

förstaspråksrespondenter på praktiskt program. Vid närmare granskning av resultaten på 

närläsningstexterna visar det sig att L2S-repondenterna som läser svaB lyckats bäst på text 3 

och text 4 som båda är försedda med röst, det vill säga att de får 53% respektive 56% rätt på 

dessa texter. 

 Sökläsningen upplevdes som stressande av de flesta respondenterna och många av 

andraspråksrespondenterna födda i Sverige oavsett program eller kurs hann inte besvara alla 

frågor. Intressant att notera är att respondenterna som klarade TISUS-testet bäst ansåg att 

sökläsningen var lättast och att testet som helhet var svårt medan de med lägst resultat ansåg 

att testet var lätt men sökläsningen svårast.  

Vid jämförelse av respondenternas resultat på läsförståelsetestet och deras betyg i 

samhällskunskap, historia, naturkunskap och svenska är det tydligt att respondenterna med 

högst resultat generellt klarar sig bättre i dessa ämnen. Tydligt är dock att intresse för ämnet 

spelar en viktig roll då det finns en skillnad i resultatet i ämnet naturkunskap för majoriteten 

av respondenter som har varierade betyg. Tilläggas bör även att tre av de fyra respondenter 

som presterar lägst i testet har inte lyckats uppnå ett godkänt betyg i kursen svenska B. 
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5 Diskussion 

I min diskussion kopplar jag ihop teorierna med resultaten och presenterar min slutsats av 

undersökningen.  

5.1 Litteracitet  

Samtliga respondenter i undersökningen är att betrakta som litterata i den mening att de alla 

kan läsa och skriva. Det kan även antas ha tillägnat sig ett stort mått av funktionell litteracitet, 

kulturell litteracitet och kritisk litteracitet eftersom de befinner sig i slutet av sin 

grundutbildning. De flesta andraspråksrepondenterna som inte är födda i Sverige har 

tillbringat mer än fem år här och borde ha uppnått vad Cummins (2000:58) och Franker 

(2004:701ff) kallar CALP respektive skollitteracitet. Respondenterna läser på sitt sista 

gymnasieår och möter dagligen texter som kräver en god läsförståelse eftersom 

undervisningen på gymnasienivå är mer teoretisk än grundskolans och texterna alltmer 

abstrakta (Holmegaard & Vikström 2004:547). 

 Resultaten på TISUS-testet visar dock att det råder stora skillnader i respondenternas 

läsförmåga och att vissa frågor vållar större problem än andra. Min undersökning visar att 

kvinnor generellt lyckas bättre när det gäller läsförståelse än män då de jämförs inom mina 

grupperingar, vilket stämmer överens med vad som redovisas i PISA 2009 och i Jacobson 

(1995). En orsak till skillnaderna kan vara skillnaderna i läsvanor då de kvinnliga 

respondenterna uppgav att de läste en hel del på sin fritid medan endast en av männen gjorde 

detsamma. Läsvanorna borde påverka så väl förkunskaper, kunskaper om skriftspråk, 

läshastighet som förståelsestrategier.  

Det finns individuella skillnader inom varje program men störst skillnad råder mellan 

respondenter som läser svenska B respektive svenska som andraspråk B i överensstämmelse 

med det resultat som rapporten PISA 2009, avseende grundskoleelever, uppger (Skolverkets 

nyhetsbrev nr 9/10:2). Frågan är vad som ligger bakom dessa skillnader i läsförståelse med 

tanke på att respondenterna läst två likvärdiga kurser. När det gäller gruppen svaB på 

teoretiskt program bör beaktas att dessa respondenter varit i Sverige kortare tid än de fem till 

sju år som anses vara nödvändigt för att uppnå skollitteracitet (Cummins 2000:58, Franker 

2004:701ff, Myndigheten för skolutveckling 2004). Det skiljer 8,5 procent mellan dessa 

respondenter och respondenterna som läst svB på teoretiskt program.  Respondenterna på 

praktiskt program som läser svaB har alla varit här längre än fem år men ligger trots det 11,5 

procent lägre än eleverna i svB på praktiskt program. En trolig orsak till att gruppen svaB på 

teoretiskt program lyckas något bättre än svaB på praktiskt program, i förhållande till L1- 



31 
 

gruppen inom samma program, kan vara att den förstnämnda gruppen har studerat på sitt 

förstaspråk under många år och därför  skaffat sig förkunskaper och läsförståelsestrategier på 

sitt modersmål som de kan överföra till sitt andraspråk. Reichenberg (2008:60) menar att 

andraspråkselever som fått utveckla sin primära läs- och skrivinlärning på modersmålet innan 

andraspråksinlärning påbörjas snabbare når en högre nivå i andraspråket än de 

andraspråkselever som får avbryta läs- och skrivinlärningen på förstaspråket för att läsa på sitt 

andraspråk. 

 Bland andraspråksrespondenterna födda utomlands på teoretiskt program fanns två män 

som påbörjat sin primära läs- och skrivinlärning på förstaspråket men fått avbryta den och två 

män som påbörjade sin läs- och skrivinlärning på andraspråket vid ankomsten till Sverige. En 

ur vardera grupp fick 33 rätt på  testet och de andra två 37 respektive 38 rätt, vilket gör att de 

inte går att utläsa om det gör någon skillnad vilket språk de började med. (Snittet för 

förstaspråksmännen på samma program var ca 36 rätt.) Kvinnorna som läser svenska som 

andraspråk B på teoretiskt program ( svaB L2A) hamnar ca 7% under de fyra männen på det 

totala resultatet trots att de som kvinnor kan förväntas ha en högre läsförståelsenivå en 

männen. Om kvinnorna hade varit i Sverige lika länge som de fyra männen hade det varit 

lättare att jämföra läsförståelsenivån än det är i dagsläget.  

 När det gäller den stora skillnaden mellan respondenter som läser svaB och svB finns det 

flera faktorer som inverkar. I min undersökning verkar det främst vara en kombination av 

läshastighet, ordförståelse och uthållighet som påverkar svaB gruppens resultat negativt.  Det 

är också fullt möjligt att en rad andra faktorer som bristande lässtrategier och kunskap om 

genrer har betydelse för deras resultat men för att konstatera det krävs intervjuer med dessa 

respondenter.  

5.2 Motivation, ordförråd och läshastighet 

I flera texter4 är skillnaderna på resultatet mellan teoretiskt program och praktiskt program 

större än skillnaderna mellan svB och svaB. En trolig orsak till det är att respondenterna som 

valt att läsa ett teoretiskt program är mer motiverad till att läsa och har större läsvana men 

därmed inte sagt att det inte finns undantag. Vid observationerna var det tydligt att 

respondenterna på praktiskt program såväl svenska B som svenska som andraspråk B tyckte 

att testet var krävande. De märktes både genom kroppsspråk, ljudliga suckar och att 

respondenterna slutade läsa för att ägna sig åt att se sig om i klassrummet eller titta ut genom 

fönstret. Påfallande många hann inte heller slutföra samtliga texter.  

                                                
4 I text 1, text 3 och text 4 har svaB på teoretiskt program högre resultat än eleverna på praktiskt program. 
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 Bristande motivation till att ta sig igenom testet kan ha flera bakomliggande orsaker. En av 

dessa kan vara att respondenterna inte såg texterna som meningsfulla och att aktiviteten i sig 

inte fyllde något behov hos dem, det vill säga att få veta mer om texternas innehåll eller om 

sin egen läsförståelse. Med andra ord kan det röra sig om en avsaknad av inre drivkraft och 

mål. En annan trolig förklaring kan vara att respondenterna inte hade några förväntningar om 

att lyckas väl med testet på grund av tidigare misslyckanden. Uthållighet vid krävande 

uppgifter som att läsa avancerade texter tarvar inte enbart positiva förväntningar utan även 

nyfikenhet på textens innehåll och energi. Ett begränsat ordförråd och bristande 

kulturspecifika förkunskaper kan ha påverkat motivationsnivån för 

andraspråksrespondenterna. (Jenner 2004:41ff, Bråten 2008:75f, Reichenberg 2008:59)  

 Ordförrådet har stor betydelse för hur väl respondenterna lyckas att lösa uppgiften och 

flera av texterna innehöll svåra ord som tillhör kategorierna som Lindberg (2006:56ff) och 

Enström (2004:173f) kallar mindre frekventa ämnesoberoende och ämnesberoende ord. 

Svårigheter att förstå dessa ord kan göra att respondenten tappade intresset och orken att läsa 

vidare. Det  kan även orsakat respondenten problem med ordavkodningen och därmed 

läshastigheten. För andraspråksrespondenterna kan ordavkodningen försvåras ytterliga av att 

många ord är ljudlika enligt Kuyumcu (2004:187). 

5.3 Närläsning 

Närläsningstexterna innehöll varierade ämnen och svårighetsgrad. Resultatet visar att det är 

en betydande skillnad mellan respondenter som läser svenska B och svenska som andraspråk 

B. En orsak till skillnaderna är att flertalet av svenska som andraspråksrespondenterna inte 

hann göra klart text fem men det är inte den enda orsaken. Antalet rätt svar på de frågor som 

hanns med skiljer sig också från svenska B-gruppen. Skillnaderna kan bland annat bero på 

vilken nivå andraspråksrespondenterna har på sitt talspråk. Bråten (2008:55ff) menar att 

talspråkskompetensen innehåller såväl ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet som 

verbalt minne. När det handlar om ordförråd visade det sig att svenska som 

andraspråksrespondenterna på praktiskt program presterade under svenska B-respondenternas 

nivå på samtliga ordkunskapsfrågor. Texterna innehöll även ett flertal mindre frekventa 

ämnesoberoende ord vilket torde påverka svenska som andraspråksrespondenternas möjlighet 

att skapa sig en tydligt bild av texternas innehåll. För att kunna dra slutsatser om ett 

främmande ords betydelse krävs goda grammatikkunskaper och att man förstår 

omkringliggande information, det vill säga att eleven förstår såväl orden som gränsar till det 

främmande ordet som textens syfte. Vid närläsningen krävs att eleven först läser texten och 
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sedan besvarar frågorna på textens innehåll. Ett stort antal okända ord i texten påverkar 

elevens möjlig att minnas vad hon läst och skapar stor påfrestning på det verbala minnet som 

skall processa informationen (Bråten 2008:57).  

 Tilläggas bör att ordkunskapsfrågorna på närläsningstestet även vållade förstaspråks-

respondenterna problem och i två av tre fall hade de färre än 50% rätt på dessa vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på att orden är uppenbar och undvika, vilka inte torde vara 

okända ord för förstaspråksgruppen. Respondenternas bristande läsvanor kan vara en orsak till 

bristande ordförråd men det är också möjligt att förstaspråksrespondenter inte undervisas i ren 

ordkunskap. 

 I texten om kvinnors vård och texten om hörseln var det tydligt att respondenternas 

skriftspråkliga kunskaper sattes på prov. I den förra skulle respondenterna bedöma syftet med 

texten, det vill säga vilken genre texten tillhör, och det låter sig inte göras om man inte känner 

till de skriftspråkliga drag som kännetecknar en viss texttyp (Bråten 2008:66f, Kuyumcu 

2004:579). Fler än hälften av respondenterna på praktiskt program oavsett kurs och L2S-

gruppen på teoretiskt program klarade inte av att svara rätt på frågan. Frågan är om 

respondenterna i tillräcklig stor utsträckning får undervisning i texters språkliga kännetecken 

för att lättare kunna förstå en text syfte. 

 Texten om hörseln innehöll ett annat skriftspråkligt drag vilket skapade problem för både 

förstaspråksrespondenter och andraspråksrespondenter oberoende av kurs. Respondenterna 

hade svårt att utläsa vad som var textförfattarens respektive den intervjuade expertens 

uttalanden. Troligtvis beror problemet på att respondenterna inte är bekanta med hur 

pratminus fungerar. I många texter där dessa förekommer står det även explicit i texten "sa 

han", "tillade hon" eller någon liknade kommentar för att markera citat, vilket det inte gjorde i 

den nämnda TISUS-texten. I en talsituation hade det varit tydligt vem som sa vad men 

eftersom texten är kontextobunden kräver det att respondenten förstår skriftspråkets olika 

markörer för att tillfullo förstå vem som gör vad, vilket stöder Bråtens (2008:66f) teori om att 

kunskaper om skriftspråk är en viktigt del i läsförståelsesammanhang.  

 Vid intervjuerna framkom att respondenterna med lägst resultat på TISUS-testet saknade 

läsförståelsestrategier när de stötte på texter och ord som de inte förstod. De kände inte till 

begreppet "att läsa mellan raderna" och gav inga svar som indikerade att de var medvetna om 

att de måste inferera med texter. Tre av andraspråksrespondenterna uppgav även att de inte 

brydde sig om att ta reda på okända ords betydelse utan hoppades att de kunde klara sig med 

resten av informationen som fanns i den text de läste. Respondenterna som lyckades bra med 

läsförståelsetestet redogjorde för hur de läste om svåra texter och försökte skapa sig en bild av 
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vad som händer i texten för att öka sin förståelse. Det tyder på att den kompetente läsaren 

använder sig av vad Bråten (2008:69) kallar minnesstrategier, struktureringsstrategier och 

elaboreringsstrategier för att memorera viktig information, försöka skapa sig en helhetsbild 

och med hjälp av sina förkunskaper försöka få en djupare förståelse av texten.  

 Respondenternas svar på frågan om hur de hanterar svåra texter och ord de inte förstår 

antyder att de inte fått lära sig att inferera eller använda sig av förståelsestrategier. De 

kompetenta läsarna har lyckats finna strategier men majoriteten av respondenterna var inte 

medvetna om hur de gör när de inte förstår. Kunskapen om hur man kan använda sig av 

förståelsestrategier och hur tolkning av text går till är inget respondenter självklart lär sig på 

egen hand utan, precis som Reichenberg (2005b:7f) och Nilsson & Ullström (2000:41f) 

hävdar krävs explicit undervisning och samtal om texter.  

  Texten om ledbandskador tyckte samtliga intervjuade respondenter var den lättaste 

närläsningstexten och resultaten från övriga respondenter visar att majoriteten klarade den här 

texten bäst med undantag för de två grupperna L2A praktiskt program svB och svaB. Den 

sistnämnda gruppen klarade texten om ett hundliv bättre men de tre övriga texterna betydligt 

sämre. Respondenterna menade att anledning till att de tyckte texten om ledbandsskador var 

lättare berodde på att de hade förkunskaper om ämnet vilket gjorde att frågorna var begripliga. 

Förkunskaperna gör det i viss mån möjligt att lista ut vad okända ord betyder eftersom resten 

av texten är begriplig och läsaren kan dra slutsatser om vad det okända ordet står för. Goda 

förkunskaper ökar också läsarens möjlighet att göra inferenser det vill säga skapa sig en bild 

av texten och analysera den med hjälp av textens information och sina tidigare kunskaper 

(Langer 2005:95f).  

Ytterligare en faktor som kan ha haft betydelse var att denna text hade många 

satskonnektorer, orsakssamband samt röst vilket Reichenberg (2000:53ff, 2000:48f, 2005:9) 

menar har stor betydelse för svaga läsares förståelse av texten. I texten om ledbandskador var 

även många begrepp tydligt förklarade vilket också torde underlättat förståelsen. 

5.4 Sökläsning 

Sökläsningstexten upplevde majoriteten av respondenterna som stressande eftersom de enbart 

hade 25 minuter på sig att besvara de femton frågorna. Svenska som 

andraspråksrespondenterna hann i snitt med att besvara ca hälften av frågorna men även de 

andraspråksrespondenter som läser svenska B och förstaspråksrespondenter på praktiskt 

program hade svårt att fullfölja uppgiften under den angivna tiden. Vid observationerna var 

det tydligt att respondenterna var trötta och att en del hade tappat intresset för testet. En 
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förstspråksrespondent på praktiskt program deklarerade att han inte läst så här mycket på ett 

helt år som han gjort under testtillfället. Om det stämmer eller inte kan jag inte uttala mig om 

men det antyder att han inte brukar läsa så ofta och det är mycket möjligt att även flera av 

hans klasskamrater på praktiskt program är ovana läsare. Det skulle kunna vara en förklaring 

till att deras låga resultat på testen som helhet och på sökläsningen i synnerhet. 

 Sökläsningen kräver en helt annat strategi än närläsningen även om det rör sig om vad 

Rosenblatt (2000:14) kallar efferent läsning i båda fallen. I närläsningsdelen kan 

respondenterna inte börja med frågorna och försöka finna svaret i texten genom att skumma 

den utan samtliga texter har krävt att respondenterna aktiv läst texten för att sedan försöka 

besvara frågor av typen: vilken rubrik som passar, vad texten syfte är etcetera. I 

sökläsningsdelen har eleven varit tvungen att första läsa frågan för att sedan med hjälp av 

underrubriker i flera nivåer försöka hitta rätt svar. Intervjusvaren visade dock att flertalet 

respondenter, främst andraspråksrespondenter, inte var bekanta med att rubrikerna kunde vara 

en fingervisning om var svaret kunde finnas. Texten innehöll dessutom många mindre 

frekventa ämnesoberoende ord och ämnesberoende ord vilket visade sig utgöra en svårighet 

för såväl första- som andraspråkselever. 

 En intressant iakttagelse från intervjuerna är att svaga läsare ansåg att närläsningen var 

lättare än sökläsningen och det bekräftas också av resultatet då de flesta svaga läsare lyckats 

sämre med sökläsningen. Orsaken till det är troligen att dessa läsare saknar strategier för att 

sökläsa men även brister i ordförråd, motivation och läshastighet torde ha inverkat.  

Det mest överraskande i min undersökning var att andraspråksrespondenter födda utomlands 

(L2A) oavsett program och kurs klarade sökläsning bättre än andraspråksrespondenter födda i 

Sverige (L2S). Enligt skolverket visar resultaten från PISA 2009 att så många som 48% av 

andraspråkseleverna födda utomlands inte når upp till grundläggande läsnivå medan siffran 

för andraspråkselever födda i Sverige är 30%. I min undersökning klarade gruppen 

andraspråksrespondenterna svB på teoretiskt program (L2A) alla texter i testet utom den 

första bättre än sina kurskamrater bland andraspråksrespondenterna födda i Sverige (L2S) och 

hade följaktligen bättre resultat på testet som helhet.   

 Majoriteten av andraspråksrespondenter födda utomlands (L2A) i min studie har tillbringat 

mer än fem år i Sverige och frågan är om de kan ha kommit ikapp L2S-gruppen vad det gäller 

skollitteracitet. En fördel L2A-gruppen har gentemot L2S-gruppen kan vara att de fått 

undervisning på sitt förstaspråk i början av sin skolgång men även att flertalet av dem haft 

svenska som andraspråk under en längre period än majoriteten andraspråksrespondenterna 

som är födda i Sverige.  
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5.5 Läsförståelse och betyg 

I jämförelsen mellan resultatet på läsförståelsetestet och respondenternas betyg i ämnen som 

kräver god läsförmåga går det att se ett samband mellan resultat och betyg. Betygen avspeglar 

givetvis inte enbart läsförmågan men den utgör en viktig resurs när det handlar om studier. En 

god läsförståelse förutsätter att läsaren har en hög nivå på flera kognitiva förmågor som 

generell intelligens, visuell föreställningsförmåga och uppmärksamhet (Bråten 2008:60ff, 

Vellutino 2003:65f). I min undersökning har jag inte testat dessa förmågor men det går att 

anta att respondenterna som lyckades väl på läsförståelsen även har höga nivåer på sina 

kognitiva förmågor vilket kan anas i deras betyg. 

5.6 Slutsats 

Min bedömning är att de flesta förstaspråksrespondenterna på teoretiskt program, som deltagit 

i undersökningen, har tillräckliga kunskaper i läsförståelse för att klara av vidare studier. När 

det gäller de övriga svenska B-respondenter är det endast förstaspråkskvinnorna på praktiskt 

program och andraspråksmännen på teoretiskt program födda utomlands (L2A) som ligger på 

resultat runt 80% rätt på hela testet och som rimligtvis i dagsläget besitter en läsförståelse för 

högre studier. Varken förstaspråksmännen på praktiskt program, andraspråksrespondenterna 

födda i Sverige på teoretiskt program (L2S) eller respondenterna i svenska som andraspråk 

når upp till 65% rätt på testet. Skillnaderna mellan elever på svenska B och svenska som 

andraspråk B är stor liksom skillnaderna mellan teoretiskt och praktiskt program.  

 Kvinnor klarar läsförståelsen bättre än män i samtliga grupper där båda könen var 

representerade förutom om jag jämför andraspråksrespondenter på teoretiskt program med 

varandra. Där hade varken andraspråkkvinnorna födda i Sverige eller kvinnorna som läste 

svenska som andraspråk B högre än andraspråksmännen födda utomlands (L2A). Skillnaden 

kan vara tillfällig då underlaget i den jämförelsen är mycket litet samt att kvinnorna som läser 

svenska som andraspråk B på teoretiskt program inte läst svenska lika länge som övriga 

andraspråksrespondenter.  

 I undersökningen visade det sig att andraspråksrespondenter födda utomlands klarade sig 

bättre när det gäller sökläsning än andraspråksrespondenter födda i Sverige. Detsamma gäller 

närläsningen med undantag för svenska som andraspråksrespondenterna på praktiskt program 

(svaB L2A). Frågan är om det är det är unikt för min undersökning eller om 

andraspråksrespondenterna födda utomlands har kommit ikapp och gått förbi 

andraspråksrespondenterna födda i Sverige efter fem års vistelse i landet. En annan fråga är 
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också vilken betydelse det haft att respondenterna födda utomlands har haft undervisning i 

svenska som andraspråk längre än andraspråksrespondenterna födda i Sverige. 

5.7 Utvecklingsområden och framtiden 

Exempel på vidare forskningsområden skulle kunna vara att gör en mer omfattande 

undersökning av gymnasieelevers läsförståelse för att utröna om andraspråkselever födda 

utomlands efter mer än fem års vistelse i Sverige klara läsförståelse bättre än 

andraspråkselever födda i Sverige.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1 Hur upplevde du läsförståelsetestet? Fanns det någon del/frågor som du tyckte var 

lättare/svårare? 

2 Vad tyckte du om upplägget på testen? Innehåll, mängd, tid, etc. Motivera ditt svar 

3 Vad anser du gör en text svår att läsa? Hur gör du när du ställs inför en text som du 

tycker är svår? Hur hanterar du ord som du inte förstår? 

4 Finns det något ämne/några ämnen i skolan som du anser har svåra texter? Vilka? 

5 Hur ser dina läsvanor ut? Vad läser du och när?  

6 Hur har det gått hittills för dig i samhällskunskap, historia, naturkunskap och svenska? 

Betyg?  

 Kompletterande frågor till andraspråkselever 

7 Vid vilken ålder kom du i kontakt med svenska språket? Hann du börja lära dig läsa 

och skriva på ditt modersmål före du lärde dig svenska? 

8 Vilket språk använder du mestadels hemma?  

9 Har du läst svenska som andraspråk tidigare? När och hur länge? 

10 Har du /har haft/ modersmålsundervisning? Hur länge? 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara mina frågor! 
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Bilaga 2 Samtycke till läsförsteåelsetestet 
 
 

Tack för att du hjälper mig med min undersökning!  
 

 
       Kvinna                                 Man 
 
 
Jag läser på ________________________________   programmet 
 
 
 
    Jag läser/har läst kursen svenska  B            svenska som andraspråk B 
 
 
 
         Hemma talar jag enbart svenska med min/mina föräldrar.  
 
 
  
          Hemma talar jag enbart ett annat språk än svenska med min/mina 

  föräldrar. 
  
 
         Hemma talar jag svenska med en av mina föräldrar och ett annat  

  språk med den andra av mina föräldrar.  
 
 
          Jag är född i Sverige  
 
 
Jag kom till Sverige när jag var _______________ år.  
 
 
      Jag samtycker till att mitt resultat på testet används i forskningssyfte. 
 
 



43 
 

 
____________________________________________________________ 
Namnteckning             Namnförtydligande 


