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Sammandrag 

Skolverkets statistik för sfi-studerandes studieresultat visar ett starkt samband mellan 

utbildningsbakgrund och studieresultat (Skolverket 2009). Sfi-utbildningen är indelad i tre 

studievägar där Skolverkets rekommendation är att sfi-studerande med 0–6 års skolbakgrund 

bör placeras inom studieväg 1, sfi-studerande med 6–12 års skolbakgrund inom studieväg 2 

och sfi-studerande med minst 13 års utbildningsbakgrund inom studieväg 3.  Med detta som 

utgångspunkt har jag jämfört 18 sfi-studerandes resultat på ett läsförståelsetest och ett 

ordförrådstest med deras utbildningsbakgrund för att se om det även finns en skillnad i 

resultat mellan elever med olika utbildningsbakgrund som går att koppla till ordförråd och 

läsförståelse. Resultatet visar att de med en högre utbildningsbakgrund, studieväg 3, lyckas 

bättre på läsförståelsetestet än de med en lägre utbildningsbakgrund. Eftersom ordförrådet är 

en viktig nyckel för studieframgång har jag jämfört resultatet på ordförrådstestet med 

resultatet på läsförståelsetestet för att se hur ordförrådet påverkar läsförståelsen. 

Ordförrådstestets resultat är något spretigare och utbildningsbakgrundens betydelse för 

testresultatet syns inte lika tydligt även om studieväg 1 presterar något sämre än övriga 

studievägar. I individuella fall pekar undersökningsresultatet mot att ett gott resultat på 

ordförrådestet kan ge ett gott resultat på läsförståelsetestet men frågan är mycket komplex 

och slutsatsen blir att god kunskap om orden på ordförrådstestet ökar förutsättningarna att 

lyckas väl med läsförståelsen men samspelet med andra faktorer och språkliga kompetenser 

gör att de med högre utbildningsbakgrund lyckas bättre än de med lägre utbildningsbakgrund.  

 

Reading comprehension and vocabulary – A study of educational background and study 

progress 

 

Nyckelord: läsförståelse, ordförråd, studievägar inom sfi, svenska som andraspråk, 

utbildningsbakgrund 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ....................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ....................................................................................................................... 6 

2 Bakgrund ....................................................................................................................... 6 

2.1 Ordförråd ................................................................................................................ 6 

2.1.1 Receptivt och produktivt ordförråd ................................................................... 6 

2.1.2 Ämnesneutrala och ämnesspecifika ord ............................................................ 7 

2.1.3 Ordinlärning ..................................................................................................... 7 

2.2 Läsförståelse ........................................................................................................... 8 

2.3  Sfi-utbildningen ..................................................................................................... 9 

2.3.1 Indelning i studievägar utifrån utbildningsbakgrund ......................................... 9 

2.3.2 Nationellt slutprov i sfi ................................................................................... 10 

3 Metod och material ...................................................................................................... 10 

3.1 Metod ................................................................................................................... 10 

3.2 Material ................................................................................................................ 11 

3.2.1Testning av läsförståelse.................................................................................. 11 

3.2.2 Testning av ordförråd ..................................................................................... 12 

3.3 Informanterna ....................................................................................................... 12 

3.5 Etiska regler .......................................................................................................... 13 

3.6 Genomförande ...................................................................................................... 13 

4 Resultat och analys av resultat ..................................................................................... 14 

4.1 Läsförståelsetestet ................................................................................................. 15 

4.1.1 Resultat för uppgift 1...................................................................................... 15 

4.1.2 Resultat för uppgift 3...................................................................................... 16 

4.1.3 Resultat för uppgift 5...................................................................................... 17 

4.1.4 Det sammanlagda resultatet på läsförståelsen ................................................. 18 



4 
 

4.2 Ordförrådstestet .................................................................................................... 20 

4.2.1. Testjämförelse för studieväg 1 ....................................................................... 20 

4.2.2 Testjämförelse för studieväg 2 ........................................................................ 21 

4.2.3 Testjämförelse för studieväg 3 ........................................................................ 21 

4.2.4 Testjämförelse för samtliga studievägar .......................................................... 22 

4.2.5 Ämnesneutrala och ämnesspecifika ord .......................................................... 23 

5 Diskussion ................................................................................................................... 24 

5. 1 Skillnader i resultat utifrån studievägar ................................................................ 25 

5.2 Sambandet mellan läsförståelse och ordförråd ....................................................... 26 

5.3 Metodkritik ........................................................................................................... 28 

6 Slutsatser ..................................................................................................................... 29 

Litteraturförteckning ....................................................................................................... 31 

Bilaga 1 .......................................................................................................................... 33 

Bilaga 2 .......................................................................................................................... 34 

Bilaga 3 .......................................................................................................................... 35 

  



5 
 

1 Inledning  
2010 studerade drygt 96 000 elever på sfi – svenskundervisning för invandrare – enligt siffror 

från Skolverket (2010). Sedan januari 2003 är sfi-utbildningen indelad i tre studievägar och 

innehåller totalt fyra kurser, A–D, där startnivå bestäms av elevens utbildningsbakgrund och 

förkunskaper och slutnivån av elevens individuella mål. Skolverkets rekommendation är att 

elever med 0–6 års utbildningsbakgrund placeras inom studieväg 1, elever med 7–12 års 

utbildningsbakgrund inom studieväg 2 och elever med 13 års utbildningsbakgrund eller mer 

inom studieväg 3.  

Skillnaderna i antalet slutbetyg på kurs D är stora mellan studievägarna trots att 

indelningen i studievägar syftar till att anpassa utbildningen efter elevernas behov och 

förutsättningar. Av de elever som läsåret 2005/2006 påbörjade sin sfi-utbildning nådde 40 % 

av eleverna inom studieväg 3 ett D-betyg inom två och ett halvt år medan siffran för elever 

inom studieväg 1 är knappt 20 % och för elever med 7–9 års utbildningsbakgrund drygt 20 % 

(Skolverket 2009). Skolverkets statistik visar med andra ord att det finns ett starkt samband 

mellan utbildningsbakgrund och studieresultat vad beträffar andel uppnådda mål inom en 

period på två och ett halvt år. Det finns dock ingen statistik som visar om det finns några 

skillnader mellan studievägarna gällande resultaten för de elever som faktiskt blir godkända 

på kursen. Eftersom dessa elever har olika studiebakgrund är det tänkbart att skillnaderna i 

grundläggande utbildning slår igenom på resultaten. Det finns dock ingen statistik som 

påvisat detta och därför vill jag testa om det är på det viset och har för detta ändamål bestämt 

mig för att fokusera läs- och ordförståelse i denna studie.     

Flera forskare, däribland Lindberg (2007), lyfter fram att ordförrådet har en avgörande 

betydelse för läsförståelsen för elever inom grundskolan och enligt Enström (2004) kan 

ordförrådet vara en begränsande faktor även för elever på en avancerad språkfärdighetsnivå. 

Det nationella slutprovet för sfi-kurs D innehåller bland annat en mätning av elevernas 

ordförråd och läsförståelse. Det finns dock ingen statistik som visar att det finns ett samband 

mellan resultaten på just sådana tester i ord- och läsförståelse för sfi-elever. Med 

utgångspunkt från tidigare forskning kan man tänka sig att det finns ett sådant samband, men 

i denna studie vill jag pröva om samma förhållande gäller för sfi-elever med olika 

studiebakgrund. 
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1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka resultatskillnader med fokus på ordförråd och läsförståelse 

mellan elever med olika utbildningsbakgrund som läser sfi-kurs D och undersöka om 

skillnaderna i resultat beror på ett samband mellan ordförråd och läsförståelse samt om 

skillnaderna går att koppla till utbildningsbakgrunden. För detta syfte har jag formulerat två 

hypoteser:  

 Elever med hög utbildningsbakgrund har ett högre testresultat än elever med låg 

utbildningsbakgrund. 

 Elever som klarar läsförståelsetestet bra klarar också ordförrådstestet bra. 

2 Bakgrund 
I kapitlet presenteras tidigare forskning kring ordförråd, ordinlärning och läsförståelse. 

Därefter följer en beskrivning av sfi-utbildningen och det nationella slutprovet i sfi. 

2.1 Ordförråd 
För att lyckas i skolan är ett stort ordförråd en mycket viktig faktor. Vid skolstarten har ett 

enspråkigt barn ett ordförråd på cirka 8000–10 000 ord. Därefter lär sig barnet ett par tusen 

ord om året på sitt modersmål (Viberg 1993:35–36). Holmegaard och Johansson Kokkinakis 

(2006:130) skriver i en artikel att för att kunna ta till sig innehållet i en dagstidning eller en 

lärobok för högstadiet eller gymnasiet krävs det att man kan cirka 30 000 ord receptivt. 

2.1.1 Receptivt och produktivt ordförråd 
Till det receptiva ordförrådet räknas de ord som man förstår medan det produktiva 

ordförrådet innehåller de ord som man själv kan använda (Enström 2010:40–41, Lindberg 

2007:93–94). Flera forskare, däribland Schmitt (2000:4), tycker inte att man kan dra en gräns 

mellan receptivt och produktivt ordförråd då andraspråksinlärare lär in ord gradvis, vilket 

beror på att man först måste förstå ordet innan man kan använda det. Det handlar istället om 

olika grader av kunskap från full behärskning av ordet till att inte ha någon kunskap alls 

(Enström 2004:177). Det finns enligt Schmitt (2004:5) en uppfattning om att den receptiva 

kunskapen om ett ord med tiden övergår till en produktiv kunskap men han menar att det inte 

alltid behöver vara så och i detta instämmer Enström (2004:177). En förklaring till att det 

receptiva ordförrådet är större än det produktiva kan vara att andraspråksinläraren får mer 

träning i att använda orden receptivt jämfört med att använda dem produktivt. Det finns också 

studier som visar att den receptiva ordinlärningen går snabbare än den produktiva samt att 
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andraspråksinlärare presterar bättre på receptiva ordtest än på produktiva (Lindberg 2007:43–

44).  

Det är inte bara ordförrådets bredd utan också dess djup som påverkar läsförståelsen, 

skriver Lindberg (2007:35), och refererar till en undersökning av Qian & Schedl (2004) som 

handlar om förhållandet mellan läsförståelse och ordkunskap. Två aspekter sägs vara extra 

viktiga – synonymer och kollokationer. Det huvudsakliga problemet med kollokationer är att 

de inte går att översätta ord för ord vilket leder till att andraspråksinläraren måste förstå hela 

frasen där kollokationen ingår och hur den används i målspråket (Smadja 1996:5). Ovana 

läsare läser ofta en text ord för ord medan vana läsare använder sig av sin kunskap om 

ordkombinationer vilket leder till en högre läshastighet och en bättre läsförståelse (Enström 

2010:69).  

2.1.2 Ämnesneutrala och ämnesspecifika ord 
Till de ämnesneutrala orden räknas allmänspråkliga, frekventa ord och allmänna, ofta 

abstrakta ”skriftspråksaktiga” ord (”academic words”) (Lindberg 2007:95–96). Exempel på 

ämnesneutrala ord är förändra, beroende av och utbud. Ämnesspecifika kallas de ord som 

inte är vanligt förekommande utan förknippade med ett speciellt ämne samt facktermer som 

är unika för ett specifikt ämne. Ord som källsortering, återvinningsstation och kompost är 

exempel på ämnesspecifika ord. Lindberg (2007:96) menar att ord ur båda grupperna kan 

leda till missförstånd hos andraspråkselever men att de specifika svårigheterna främst kan 

relateras till de mer ämnesneutrala, abstrakta och ”skriftspråksaktiga” orden. Lindberg 

(2007:25) hänvisar också till en norsk undersökning som visar att det är de icke-fackliga 

orden i läromedelstesterna som andraspråkseleverna har svårt för.  

2.1.3 Ordinlärning 
Det krävs att man hör ett ord mellan sex till tio gånger för att man ska lära sig det skriver 

Enström (2010:23–24). Det finns många faktorer som påverkar hur svårt eller lätt det är att 

lära sig nya ord på sitt andraspråk. Om förstaspråket och andraspråket är närbesläktade går 

det lättare än om de ligger långt ifrån varandra. Det påverkar också om andraspråksinläraren 

exempelvis har lärt sig andra språk tidigare eller om ordet är ett låneord från förstaspråket 

eller om det följer generella stavningsregler (Nation 2001:249). Inlärning via kontext, 

exempelvis med hjälp av ordböcker eller med hjälp av undervisning är vanliga strategier. När 

det gäller att lära sig ord via kontexten påverkas man som inlärare av många olika faktorer 

såsom hur centralt ordet är i texten, om den omgivande kontexten ger någon hjälp, ordets 

längd och stavelsestruktur, om ordet är konkret eller abstrakt, om det kan ha flera olika 
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betydelser, om ord med motsvarande betydelse finns i andra kända språk och hur många 

andra okända ord det finns i texten (Enström 2010:24). Att lära sig ett ord genom att gissa 

utifrån kontexten är den bästa strategin, menar Nation (2001:232–233), men säger samtidigt 

att det krävs att andraspråksinläraren känner till 95 % av orden för att detta ska vara en möjlig 

strategi.  Huckin och Bloch (1993:172–174) har också undersökt denna strategi och kommer i 

en av sina undersökningar fram till att andraspråksinlärare med stor framgång kan gissa sig 

till ett okänts ords betydelse med hjälp av kontexten.  

Read (2000:16–17) tar upp att många andraspråksinlärare tror att ordinlärning innebär att 

man memorerar orden på det nya språket och den första strategi som man som 

andraspråksinlärare tar till när man stöter på ett nytt ord är att slå upp det i lexikon. Enström 

(2010:25) anser att ordböcker kan spela en viktig roll när andraspråksinlärare tillägnar sig nya 

ord både receptivt och produktivt.  

Den sista strategin som Enström tar upp är inlärning med hjälp av undervisning. Även om 

huvudansvaret för att bygga upp ett ordförråd ligger hos andraspråksinläraren kan läraren 

underlätta ordinlärningen genom att presentera och strukturera ordförrådet. Just detta belyser 

även Holmegard (1999:12) och hävdar att det är tämligen ovanligt att lärare undervisar i 

strategier för ordinlärning.  

2.2 Läsförståelse 
För att ha en god läsförståelse måste man ha ett tillräckligt stort ordförråd och veta hur en text 

byggs upp. Grammatiska kunskaper och kunskaper om samhället man lever i spelar också roll 

för läsförståelsen (Skolverket 2007).  

Forskningen visade tidigt att läsarens förkunskaper och textens uppbyggnad samt läsarens 

strategier för att förstå texten är av stor betydelse för läsförståelsen (Bråten 2008:17). 

Holmegaard & Wikström (2004:547) hävdar att goda förkunskaper i ett ämne kan 

kompensera brister i ordförrådet. Saknas såväl förförståelse som ordförråd uppstår problem. 

Liberg (2000:3-4) lyfter fram fyra drag i texter som är relevanta för läsförståelsen. Till att 

börja med påverkas läsförståelsen av komplexiteten i sats- och meningskonstruktion och 

därefter av textens kohesiva drag, dvs. hur texten byggs ihop med olika typer av 

sammanbindningsmarkörer. Dessutom är det av betydelse om texten är engagerande, har en 

vardaglig och informell stil och ger plats för eget tänkande. Att funktionellt uppbyggda och 

mer engagerande texter är lättare att läsa för andraspråkselever har även Reichenberg (2006) 

visat i sin undersökning där hon bearbetade läromedelstexter för att innehållet skulle närma 

sig läsaren. Det fjärde och sista draget som Liberg tar upp är textinnehållet. Läsarens 
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förhållningssätt påverkar också förståelsen för texten liksom det första intrycket av texten. 

Om texten har en grafisk form och en layout som är kulturellt känd för läsaren ger det ett 

positivt intryck som påverkar graden av läsförståelse (Abu-Rabia:1999).  

Forskning har uppmärksammat den viktiga kopplingen mellan text och sammanhang och ur 

detta har en diskussion om olika textgenrer startat. Vilka kriterier son bestämmer vilken genre 

en text tillhör är ett snårigt kapitel och forskarna är inte överrens. Däremot råder stor enighet 

om att genrekunskap är av stor betydelse för elevernas utveckling av sin läs- och 

skrivförmåga (Kuyumcu 2004:578–582).  

Liberg (2000) lyfter även fram att läsförmågan på förstaspråket spelar en stor roll för 

läsförmågan på andraspråket men med stöd av amerikansk forskning drar hon också 

slutsatsen att det krävs en viss uppnådd nivå i andraspråket innan man kan utnyttja sina 

förmågor på förstaspråket. Det betyder att om man inte har uppnått en sådan nivå är textens 

uppbyggnad central för läsförståelsen. När läsaren har en god nivå i andraspråket spelar 

textens uppbyggnad och läsarens lingvistiska kompetens mindre roll.  

2.3  Sfi-utbildningen 
Svenskundervisning för invandrare, sfi, är en egen skolform inom det offentliga skolväsendet 

för vuxna och syftar till att ge invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket och 

om det svenska samhället (SoU 2003:77 72 f). Sedan 1 januari 2003 består utbildningen av 

fyra kurser som är indelade i tre studievägar. Varje studieväg är indelad i två kurser och det är 

möjligt att gå vidare till nästa studieväg tills man når slutnivån, D. Kurs B och C kan med 

andra ord vara både en nybörjarkurs och en fortsättningskurs beroende på studieväg. Målen är 

dock desamma. För kurs B, C och D finns ett nationellt och obligatoriskt slutprov (Skolverket 

2002). 

2.3.1 Indelning i studievägar utifrån utbildningsbakgrund 
Tanken med indelningen i studievägar är att bättre kunna anpassa mål och studietakt efter 

individernas förutsättningar och behov (Skolverket 2002). För en elev med ovana vid 

teoretiska studier och formell språkinlärning är det en stor utmaning att ta till sig det nya 

språket (Franker 2004:677) medan elever med studievana i sin bakgrund kan dra nytta av 

detta vid andraspråksinlärningen (Abrahamsson 2009:198). Även andra faktorer, t.ex. om 

skolgången i ursprungslandet varit sammanhållen, om utbildningen skett på modersmålet 

eller ett annat språk samt skolans mål- och kunskapssyn påverkar andraspråksinlärningen, 
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och därför finns det inga skarpa gränser för exakt hur många år eleven ska ha studerat i sitt 

hemland för att placeras inom studieväg 1, 2, eller 3.  

Studieväg 1 vänder sig till elever med mycket kort eller ingen utbildningsbakgrund alls. 

Inom ramen för sfi ska eleverna inom studieväg 1 också få möjlighet att utveckla läs- och 

skrivfärdigheter vilket leder till att det ofta tar längre tid att ta till sig det svenska språket 

(Skolverket 2007). Inom studieväg 2 placeras de elever som har en relativt kort 

utbildningsbakgrund eller inte behärskar det latinska alfabetet. Här finns också de elever som 

av olika anledningar behöver en långsammare studietakt. Studieväg 3 vänder sig till elever 

som kan studera i en hög takt. Kurs C är en koncentrerad nybörjarkurs och kurs D ger 

grunden till fortsatta teoretiska studier i svenska som andraspråk. 

2.3.2 Nationellt slutprov i sfi 
Nationella slutprov finns för kurs B, C och D och är utvecklade vid Centrum för 

tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet (Skolverket 2007). Provet bygger på en 

modell för kommunikativ språkförmåga som inspirerats bl. a. Backman och Palmer (1996) 

och Europarådets ramverk för språk, språkundervisning och bedömning (Council of Europe 

2001). Den språkförmåga som bedöms vid det nationella provet omfattar kunskaper om det 

språkliga systemet och om hur systemet används, med andra ord både den organisatoriska 

och pragmatiska kompetensen. Vidare är sfi-provet ett integrerat prov vilket innebär att 

uppgifterna prövar flera kunskaper och färdigheter samtidigt. Ofta är uppgifter som testar 

grammatik eller vokabulär integrerade med varandra men provet innehåller också uppgifter 

som prövar testtagarens textuella kompetens. Provet är tematiskt uppbyggt och i varje del 

finns uppgifter som mäter testtagarnas läsförståelse och samhällsorientering. Provet är 

obligatoriskt men endast vägledande vid betygssättning (Wrigstad 2004:715–742). 

3 Metod och material 
Kapitlet innehåller en beskrivning av metod och material samt en presentation av 

informanterna. Undersökningens genomförande och etiska överväganden tas också upp.  

3.1 Metod 
Syftet med min undersökning är att undersöka resultatskillnader och förhållandet mellan 

läsförståelse och ordförråd hos en grupp sfi-studerande med skiftande utbildningsbakgrund. 

Då ordförrådet hos andraspråksinlärare är under ständig utveckling och kan mätas på många 

olika sätt och påverkas av en rad olika faktorer har jag valt att fokusera på en grupp 
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studerande som befinner sig i slutfasen av sfi-kurs D. Detta för att få en så homogen grupp 

som möjligt. 

Undersökningen innehåller två skriftliga tester där resultatet räknas i poäng, ett 

kvantitativt metodval, då resultatet bygger på siffror (Lagerholm 2005:28–30, Denscombe 

2009:320). Ordförrådstestet som ingår i undersökningen är enligt Lindbergs definition 

(2007:47–48) kvalitativt utformat genom att det mäter testtagarnas kunskapsdjup om de ord 

som ingår. Möjligheten att diskutera resultatet kvalitativt kommer jag inte att utnyttja utan 

enbart använda testresultatet kvantitativt genom att räkna poäng.  

3.2 Material 
För att kunna jämföra och söka efter samband har jag som material använt två olika tester till 

min undersökning, ett läsförståelsetest och ett ordförrådstest. 

3.2.1Testning av läsförståelse 
För den del av undersökningen som testar informanternas läsförståelse använde jag en del av 

ett tidigare slutprov för sfi-kurs D som mäter läsförståelse, ordkunskap och textbindning.  

Provet är tematiskt uppbyggt och temat för det utvalda slutprovet från 2007 är miljö. Provet 

finns att tillgå på Skolverkets hemsida (Skolverket 2007). Den totala poängsumman för 

provdelen som består av fem uppgifter är 20 poäng. I lärarhandledningen till slutprovet 

beskrivs hur uppgifterna är uppbyggda och vad de ska mäta: 

Uppgift 1: En tidningsartikel – Uppgiften prövar såväl elevernas läsförståelse av en längre 

sammanhängande text som deras förståelse av kortare påståenden. Tidningsartikeln är 

bearbetad och kommer från en lokaltidning. (5 p) 

Uppgift 2: Jämförande tabell – Uppgiften prövar om eleverna vet hur man söker information 

från en tabell. (3 p) 

Uppgift 3: Miljövård – Uppgiften prövar om eleverna kan para ihop frågor och svar. 

Lösningen ligger såväl i innehåll som i diskurs, dvs. hur fråga och svar hänger ihop textuellt. 

(5 p) 

Uppgift 4: Uppgiften prövar om eleverna förstår varifrån skyltar med uppmaningar eller 

regler är hämtade. (4 p) 

Uppgift 5: Uppgiften prövar om eleverna förstår vad några ord som är knutna till miljö 

betyder. (3 p) 
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De fem uppgifterna är samlade i ett provhäfte. Alla uppgifter utom uppgift 2 är konstruerade 

på så vis att testtagaren ska välja mellan i förväg uppsatta svarsalternativ eller kombinera 

frågor med svar. Endast i uppgift 2 förväntas testagaren formulera ett eget svar skriftligt.  

3.2.2 Testning av ordförråd 
För testning av ordförrådet använde jag ett test kallat The Vocabulary Knowledge Scale 

(VKS). Testmodellens ursprungliga syfte är att göra en kvalitativ bedömning av ordförrådets 

djup i andraspråket och mäter både det receptiva och det produktiva ordförrådet (Lindberg 

2007:47–48).  

Testet innehåller två skalor. Den första presenteras för testtagaren tillsammans med en 

lista med ord och en skala innehållande fem nivåer. För varje ord måste testtagarna ange 

vilket av nivåerna som överensstämmer med hur väl de behärskar ordet. Den första nivån 

innebär att testtagaren inte alls känner ordet och den andra nivån att testtagaren känner igen 

ordet men inte vet vad det betyder. Mellan nivå 3 och 4 finns en skillnad i självskattning av 

om testagaren tror att den har kunskap om ordets betydelse (nivå 3) eller om den vet vad 

ordet betyder (nivå 4). På den fjärde nivån verifierar testtagaren sina kunskaper genom att 

ange en synonym eller översätta ordet till sitt modersmål. På den femte och avslutande nivån 

på skalan övergår testningen av kunskapen från receptiv till produktiv då testtagaren måste 

visa att den kan använda ordet i en mening. Skalans fem nivåer går med andra ord från att 

inte känna igen ordet alls till att ha sådan djup kunskap att man kan använda det produktivt 

(se bilaga 2). 

Den andra skalan är en poängskala där testtagarens svar översätts till poäng. Av denna 

skala finns flera varianter (Lindberg 2007:47–48, Read 2000:132) men för det aktuella testet 

har den skala som Lindberg (2007) beskriver använts. Det innebär en poängskala med 1-4 

möjliga poäng. Testtagaren får 1 respektive 2 poäng för ett svar på nivå 1 och 2. 3 poäng får 

testtagaren om den angett en riktig synonym eller översatt ordet till sitt modersmål. 4 poäng 

ges om testtagaren använt ordet semantiskt riktigt i en mening.  

3.3 Informanterna 
För att få ett så jämförbart resultat på läsförståelsen som möjligt var det viktigt att de 

informanter som deltog i undersökningen låg så nära ett godkänt betyg som möjligt och i 

princip hade uppnått målen för kurs D. Deltagande informanter var av sin undervisande lärare 

bedömda vara redo att skriva det nationella slutprovet vid nästa provtillfälle på den aktuella 

skolan. Vid undersökningstillfället var den aktuella gruppen förhållandevis liten och antalet 
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deltagande informanter slutade på 18. Av dem hade fyra börjat sina sfi-studier inom 

studieväg 1, fem inom studieväg 2 och resterande nio inom studieväg 3.  

Undersökningen är genomförd på en skola i den södra delen av Sverige där man har valt 

att placera in eleverna i de olika studievägarna på följande vis: 

Studieväg 1: 1–5 års utbildningsbakgrund 

Studieväg 2: 6–12 års utbildningsbakgrund 

Studieväg 3: minst 13 års skolbakgrund 

Som tidigare beskrivits finns kurs D bara inom studieväg 3. Detta innebär i teorin att de 

elever inom studieväg 1 och 2 som väljer att läsa även kurs D inte gör det inom sin studieväg, 

utan gör det inom studieväg 3.  

I min undersökning kommer jag också att skilja på studievägarna åt då jag är intresserad 

av att undersöka vilka eventuella skillnader som finns mellan dem. För att skilja 

informanterna åt i resultatredovisningen kommer de att kallas för E1:1, E2:1 och E3:1 där 

bokstaven E står för elev, den första siffran för ursprunglig studieväg och den sista siffran är 

en nummerordning på informanterna inom respektive studieväg. Jag har också noterat 

informanters utbildningstid inom sfi vilken är fördelad på följande vis: 

Studieväg 1: 1 år och 6 mån.–3 år 

Studieväg 2: 6 mån.–3 år 

Studieväg 3: 8 mån.–1 år och 3 mån.  

3.5 Etiska regler 
Undersökningen följer de krav gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

som Vetenskapsrådet ställt upp för samhälls-humanistisk forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

Deltagande informanter blev informerade om undersökningens syfte och gav sitt medgivande 

skriftligt (se bilaga 1).  

3.6 Genomförande 
Läsförståelsetestet genomfördes först, och vid testgenomförandet följdes de anvisningar som 

finns i lärarhandledningen till testet, vilket bl. a. betyder att det fanns en stipulerad tid på 50 

minuter och att inga hjälpmedel fanns att tillgå. Vid ett SFI-prov har testtagarna rätt att få 

muntliga instruktioner vid behov. Några av informanterna utnyttjade denna möjlighet 

(Skolverket 2007).  
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Det ursprungliga testet innehöll fem uppgifter och av dessa valde jag ut de två uppgifter 

som först och främst mäter testtagarnas förståelse av texten. Därför valdes uppgift 2 som 

mäter testtagarnas förmåga att söka information i en tabell och uppgift 4 som undersöker om 

testtagarna kan tolka skyltar med olika information bort. Uppgift 5 behölls trots att den främst 

mäter ordkunskap och inte läsförståelse. Anledningen till detta är uppgiftens konstruktion. De 

ämnesspecifika orden i uppgiften ska kopplas ihop med ordförklaringar och det kan vara av 

vikt för min undersökning att jämföra om resultatet på uppgiften och resultatet på de aktuella 

orden på ordförrådstestet är samstämmigt. I resultatredovisningen har uppgifterna inte 

numrerats om, utan kallas för 1, 3, och 5.  

Anledningen till att några uppgifter plockades bort först i efterhand var att jag ansåg det 

vara viktigt att se om informanterna klarade av att genomföra provet på de stipulerade 50 

minuterna då även läshastighet kan vara en aspekt när man prövar elevers läsförståelse. 

Vid rättningen av läsförståelsetestet plockade jag ut de ord som förekom i de uppgifter där 

informanterna angett flest felaktiga svar och cirka en vecka efter läsförståelsetestet fick 

informanterna genomföra ordförrådstestet (se bilaga 2). Inledningsvis visades ett exempel 

med ett ord som ej ingick i testet för att det skulle bli tydligt för informanterna hur de skulle 

angripa testet. Testformen var ny för samtliga och gav upphov till frågor även under 

genomförandet. För ordförrådstestet fanns ingen stipulerad tid utan informanterna fick 

använda den tid de behövde. I ett sfi-test möter testtagarna både ämnesneutrala och 

ämnesspecifika ord. Ordförrådstestet i undersökningen innehöll ord från båda grupperna, 

fördelade på följande vis:  

Ämnesneutrala: schysst, utbud, beroende av, ifrågasätta, förändra, tillverka, konsument, 

tjäna, undvika, åka kollektivt, matrester 

Ämnesspecifika ord: ekologisk, miljövänlig, förpackning, behållare, återvinningsstation 

hastighetsgränserna, klimat, kompost, källsortering, filter, bilavgaser, sopor 

4 Resultat och analys av resultat 
I kapitlet redovisas och analyseras resultatet på de båda testerna var för sig. Fokus ligger på 

att jämföra skillnaderna i resultat mellan de olika studievägarna samt att jämföra resultatet på 

de två olika testerna med varandra för att försöka se om det finns ett samband mellan 

läsförståelse och ordförråd. Vid uträkning av genomsnittlig poäng på testerna har jag 

avrundat till hel- och halvtal.  
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4.1 Läsförståelsetestet 
Först redovisas resultatet för varje uppgift och sedan för hela testet. Maxpoäng på 

läsförståelsetestet var 13 poäng. Uppgifterna redovisas med en beskrivning av uppgiften 

hämtad från lärarhandledningen (Skolverket 2007). Orden som hämtats till ordförrådstestet 

från respektive uppgift finns tillgängliga tillsammans med uppgiftsbeskrivningen.  

4.1.1 Resultat för uppgift 1 

Uppgiften består av en tidningsartikel och prövar såväl elevernas läsförståelse av en längre 

sammanhängande text som deras förståelse av kortare påståenden. Orden som hämtades från 

denna uppgift till ordförrådstestet var: ekologisk, miljövänlig, schysst, utbud, beroende av, 

ifrågasätta, förändra, tillverka, konsument, tjäna. 

Figur 1 visar resultatet för varje enskild informant på uppgift 1 och visar från vänster till 

höger studieväg 1, 2 och 3.  

   

Figur 1. Läsförståelseuppgift 1, maxpoäng: 5 

Figuren visar att resultatet för studieväg 1 varierar mellan 3 och 4 poäng medan det för de 

andra studievägarna varierar mellan 3 och 5 poäng. I snitt ligger studieväg 1 lägst med 3,3 

poäng medan studieväg 2 och studieväg 3 har ett snitt på 3,4 och 3,8 poäng. Skillnaderna 

mellan studievägarna är förhållandevis små men inom studieväg 1 når ingen informant upp 

till maxpoäng och det är endast en informant inom studieväg 2 och en inom studieväg 3 som 

har full pott på uppgiften men samtidigt har inte någon informant ett lägre resultat än 3 

poäng. 

Då uppgiften består av en tidningsartikel bör förmågan att ta stöd av kontexten inverka på 

resultatet, en strategi som förmodligen används av informanter inom samtliga studievägar. 
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Även om skillnaderna mellan grupperna är små tyder resultatet på att informanterna inom 

studieväg 3 klarar uppgiften bättre än informanterna från de två övriga studievägarna. Det 

kan bero på en större vana och skicklighet i att ta stöd av kontexten i mötet med okända ord 

men också förkunskaper i ämnet.  

4.1.2 Resultat för uppgift 3 
Uppgiften handlar om Miljövård och prövar om eleverna kan para ihop frågor och svar. 

Lösningen ligger såväl i innehåll som i diskurs, dvs. hur fråga och svar hänger ihop textuellt. 

Orden som hämtades från denna uppgift till ordförrådstestet var förpackning, behållare, 

återvinninstation, hastighetsgräns, undvika, åka kollektivt 

 Figur 2 visar resultatet för varje informant på uppgift 3.  

 
Figur 2. Läsförståelseuppgift 3, maxpoäng: 5 

För informanterna från studieväg 1 och studieväg 2 varierar resultatet mellan 2 och 4 poäng. 

Även inom studieväg 3 går skalan från 2 poäng men här når tre informanter maxpoängen, 

dock inte samma informanter som på uppgift 1, men samtliga informanter som hade 

maxpoäng på uppgift 1 har 4 poäng på uppgift 3. Genomsnittspoängen liknar resultatet från 

uppgift 1 då den är exakt densamma för studieväg 1 och 2, dvs. 3,3 respektive 3,4 poäng 

medan den för studieväg 3 med sina 3,6 poäng är något lägre än för uppgift 1.  

Uppgift 3 skiljer sig från uppgift 1 så till vida att det på uppgift 3 också krävs högre 

textuella och grammatiska kunskaper. Möjligen har informanter med högre 

utbildningsbakgrund bättre förutsättningar att klara den här typen av uppgifter. Samtidigt 

finns det informanter inom samtliga studievägar som stannar på 2 poäng av 5 möjliga. Då 

lösningen ligger i såväl innehåll som diskurs spelar naturligtvis ordförrådet en viss roll för 

resultatet vilket kan vara en anledning till skillnaderna. 
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4.1.3 Resultat för uppgift 5 
Uppgift 5 prövar om eleverna förstår vad några ord som är knutna till miljö betyder. Eleverna 

ska koppla orden till ordboksförklaringar. Orden som hämtades från denna uppgift till 

ordförrådstestet var klimat, kompost, källsortering, filter 

 Figur 3 visar resultatet för varje informant på uppgift 5.  

 

Figur 3. Läsförståelseuppgift 5, maxpoäng 3 

Av figuren framgår att variationerna kan bero på att uppgiften i första hand inte mäter 

läsförståelse utan ordkunskap. Informanterna från studieväg 1 har ett resultat som varierar 

från 1 till 3 poäng och det procentuella genomsnittet är 1,5 poäng. Inom studieväg 2 finns det 

en variation från 0 till 3 poäng och ett procentuellt genomsnitt som är 1,8 poäng medan 

informanterna från studieväg 3 visar upp ett mera stabilt resultat som ligger mellan 2 och 3 

poäng och ett procentuellt genomsnitt som är 2,3 poäng. Generellt sett tyder resultatet på att 

informanterna med högre utbildningsbakgrund har bättre kunskaper om de förekommande 

orden än informanterna med lägre utbildningsbakgrund men det är främst informanterna från 

studieväg 1 som skiljer sig från övriga. Skillnaderna mellan studieväg 2 och 3 är mindre.  

I figur 4 jämförs resultatet på läsförståelsetestets uppgift 5 med resultatet för tre av de fyra 

orden som plockats från nämnda uppgift till ordförrådstestet (maxpoäng för de tre orden är 12 

poäng.).  
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Figur 4. Jämförelse mellan uppgift 5 och ordförrådstestet 

Alla tre orden skulle i läsförståelsetestet kombineras ihop med en ordförklaring och återigen 

blir det tydligt att uppgiften främst mäter ordkunskap. I övervägande delen av fallen har de 

informanter med full pott på uppgift 5 även höga poäng på orden på ordförrådstestet. Det 

finns dock det motsatta resultatet. E2:4 som har 0 poäng på uppgift 5 visar på ordförrådstestet 

en viss kunskap om orden. Då uppgiften fanns sist i provhäftet kan informanten ha råkat ut 

för tidsbrist och en annan möjlig orsak kan vara att informanten missförstod uppgiften.  

4.1.4 Det sammanlagda resultatet på läsförståelsen 
Figur 5 visar att informanterna från studieväg 1 har i genomsnitt 8 poäng av 13 på 

läsförståelsen, informanterna från studieväg 2 i genomsnitt 9 poäng av 13 och informanterna 

från studieväg 3 i genomsnitt 10 poäng av 13. Procentuellt har informanterna från studieväg 1 

62 % av möjliga poäng, studieväg 2 69 % och studieväg 3 77 % vilket visar att det råder en 

viss resultatskillnad mellan grupperna. 
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Figur 5. Resultat per individ, läsförståelsen 

Även inom grupperna finns det skillnader. Inom studieväg 1 är skillnaderna minst. Resultatet 

varierar mellan 7 och 9 poäng. För informanterna från studieväg 2 där resultatet varierar från 

8 till 12 poäng är skillnaderna större. Resultatet för studieväg 3 ligger mellan 7 och 12 poäng 

vilket innebär att det finns informanter inom studieväg 3 som slutar på samma poängsumma 

som informanterna inom de lägre studievägarna. Antalet informanter från studieväg 3 är 

större än de andra två och det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut om grupperna hade 

varit lika stora. Deltagande informanter har av sina lärare bedömts befinna sig i slutfasen av 

kurs D och redo att skriva det nationella slutprovet. Ett lågt resultat kan också bero på en 

felbedömning av läraren.  

Med frågan om utbildningsbakgrundens påverkan för studieresultatet i fokus bör också 

påpekas att även om två informanter tillhör samma studieväg kan skillnader i utbildning vara 

stora både i längd och i kvalité vilket är en eventuell förklaring till skillnaderna mellan 

individerna inom samma studieväg. Informanterna lyckas också olika bra på de olika 

uppgifterna men uppgifterna är också skapade för att mäta olika kompetenser hos testtagarna 

och graden av kompetens skiljer sig säkert åt mellan individerna. Hur väl dessa kompetenser 

är utvecklade kan mycket väl bero på utbildningsbakgrund. Testvanan hos informanterna är 

också en faktor som bör tas hänsyn till. Rimligtvis har de med högre utbildningsbakgrund fler 

erfarenheter av att göra test.  
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4.2 Ordförrådstestet 
Resultatet på ordförrådstestet kommer inte presenteras enskilt utan i stället i jämförelse med 

resultatet på läsförståelsetestet i ett försök att illustrera ett eventuellt samband mellan 

läsförståelse och ordförråd.  

Ordförrådstestet gav ett resultat som varierade mellan 39 och 66 poäng av 92 möjliga. En 

detaljerad tabell med informanternas resultat på ordförrådstestet ord för ord finns som bilaga 

3.  Skillnader i resultatet mellan ämnesneutrala och ämnesspecifika ord kommer att redovisas 

då det inom forskningen är ett omskrivet ämne.  

4.2.1. Testjämförelse för studieväg 1 
Figur 6 jämför resultatet på de båda testerna för studieväg 1 och visar att det tycks finnas ett 

samband mellan läsförståelse och ordförråd.  

 

Figur 6. Jämförelse mellan läsförståelsetestet och ordförrådstestet för studieväg 1 

Mellan informanterna inom studieväg 1 skiftar inte resultatet på ordförrådstestet särskilt 

mycket, det skiljer endast 6 poäng från E1:1 som har 42 poäng och E1:4 som har 48 poäng. 

Det genomsnittliga resultatet är 44 poäng. Det är också dessa två informanter inom studieväg 

1 som står för det lägsta och det högsta resultatet på läsförståelsetestet.  

Procentuellt sätt har studieväg 1 63 % av poängen på läsförståelsetestet och 47 % av 

poängen på ordförrådstestet vilket är den lägsta siffran av alla grupper. 
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4.2.2 Testjämförelse för studieväg 2 
Figur 7 jämför resultatet på de båda testerna för studieväg 2 och här går det inte att se ett 

samband mellan testerna som gäller för hela gruppen.  

 

 

Figur 7. Jämförelse mellan läsförståelsetestet och ordförråstestet för studieväg 2 

Inom studieväg 2 är resultatskillnaderna större och varierar från 39 poäng till 66.  E2:2 som 

endast missade en poäng på läsförståelsetestet har också det högsta resultatet på 

ordförrådstestet, 66 poäng vilket sticker ut då det också är ett det bästa resultatet bland 

samtliga informanter. Att resultatet på läsförståelsetestet och ordförrådstestet nödvändigtvis 

inte behöver hänga ihop visar E2:4 som har det lägsta resultatet på läsförståelsetestet men når 

upp till 46 poäng på ordförrådstestet medan E2:1 stannar på 39 poäng, lägst inom gruppen. 

För att kunna analysera dessa skillnader och framförallt kunna se varför E2:2 särskiljer sig 

från övriga krävs mer information om individerna. Om man räknar bort E2:2 har övriga fyra 

informanter inom studieväg 2 63 % av den möjliga poängen på läsförståelsetestet och 52 % 

av den möjliga poängen på ordförrådstestet (siffrorna är 70 % respektive 56 % med E2:2 

inräknad). Att skillnaden mellan testerna inte är större procentuellt tyder ändå på ett samband 

mellan resultaten. 

4.2.3 Testjämförelse för studieväg 3 
Figur 8 jämför resultatet på de båda testerna för studieväg 3 och visar ett resultat som liknar 

resultatet för studieväg 2.  
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Figur 8. Jämförelse mellan läsförståelsetestet och ordförrådstestet för studieväg 3 

Mellan studieväg 2 och 3 är skillnaderna i det genomsnittliga resultat på ordförrådstestet 

endast 3 poäng och det är studieväg 2 som står för det högre resultatet, 54 poäng och 

studieväg 3 har 51. Inom gruppen på studieväg 3 varierar informanternas resultat mellan 43 

och 58 poäng, också det liknar resultatet från studieväg 2.  

Informanterna inom studieväg 3 har i genomsnitt 77 % av poängen på läsförståelsetestet 

vilket är högre än de andra grupperna men snittet för ordförrådstestet är 54 % av den möjliga 

poängen vilket inte skiljer sig särskilt mycket från studieväg 2. Utifrån dessa siffror visar 

resultatet att ordförrådet hos studieväg 2 och 3 är ungefär lika stort men att läsförståelsen hos 

studieväg 3 är något bättre.  

4.2.4 Testjämförelse för samtliga studievägar 
I jämförelsen mellan studievägarna som helhet syns som figur 9 visar att skillnaden i 

testresultat mellan studievägarna är tydlig mellan studieväg 1 och 3 och mellan studieväg 1 

och 2 men inte mellan studieväg 2 och 3.  

2
12
22
32
42
52
62
72
82
92

E3:1 E3:2 E3:3 E3:4 E3:5 E3:6 E3:7 E3:8 E3:9

Po
än

g

Informanter

Läsförståelsetest Ordförrådstest



23 
 

 

Figur 9. Jämförelse mellan läsförståelsetestet och ordförrådstestet för samtliga studievägar 

Studieväg 2 följer inte mönstret i jämförelse med studieväg 3. Som tidigare nämnts krävs mer 

kunskap om informanternas bakgrund för att kunna göra en djupare analys av resultatet men 

när det gäller indelningen i studievägar är studieväg 2 en brokigare skara än de andra och 

skillnaden i utbildningsbakgrund inom gruppen större. Att ha gått 6 eller 12 år skolan skapar 

eventuellt större skillnader i förutsättningarna att klara sfi-utbildningen än skillnaden mellan 

att ha gått exempelvis 13 eller 17 år i skolan.  

Ett lägre resultat på ordförrådstestet tillsammans med ett högre resultat på 

läsförståelsetestet borde betyda att informanten har en receptiv men inte en produktiv 

kunskap om orden och den receptiva kunskapen räcker för att prestera bra på ordförrådstestet.  

Gapet mellan resultatet på ordförrådstestet mellan studievägarna är mindre än gapet 

mellan resultatet på läsförståelsetestet. Detta tyder på att det finns andra faktorer än 

kunskapen om orden på ordförrådstestet som spelar in på resultatet på läsförsteåelsetestet.  

4.2.5 Ämnesneutrala och ämnesspecifika ord 
Vid en uppdelning i ämnesneutrala och ämnesspecifika för att se om elevernas kunskaper 

inom de båda ordgrupperna skiljer sig går det i resultatet att se att eleverna inom samtliga 

studievägar klarar de ämnesspecifika orden bättre. 
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Figur 10. Skillnader i resultat mellan ämnesneutrala och ämnesspecifika ord 

Poängsumman är lägre på de ämnesneutrala jämfört med de ämnesspecifika. Resultatet visar 

alltså att informanterna har större problem med de ämnesneutrala orden än de 

ämnesspecifika. För studieväg 1 och 3 är skillnaden mellan de två ordgrupperna endast 5 

poäng men inom studieväg 2 syns en markant skillnad på 9 poäng. De ämnesspecifika orden 

handlar om miljö och skillnaderna i resultat kan handla om de deltagande informanternas 

kunskaper om ämnet. Sammansatta ord kan också försvåra och ordförrådstestet innehöll flera 

sådana (miljövänligt, återvinningsstation, hastighetsgräns, källsortering, bilavgaser och 

matrester). Alla orden utom matrester räknas till de ämnesspecifika orden och eftersom 

skillnaden i resultat för de båda ordgrupperna för några av studievägarna är små är eventuellt 

svårighetsgraden på de ämnesspecifika orden högre än på de ämnesneutrala.  

Totalt sett når hela gruppen totalt 55 % av poängen vilket på ett sätt säger mer än 

skillnaden mellan de två ordgrupperna. Informanternas kunskap om orden i testet är inte så 

djup oavsett om de är ämnesneutrala eller ämnesspecifika.  

5 Diskussion  
I kapitlet diskuteras resultatet av undersökningen. I avsnittet 5.1 diskuteras min första hypotes 

”Elever med hög utbildningsbakgrund har ett högre testresultat än elever med låg 

utbildningsbakgrund.” och i 5.2 min andra hypotes ”Elever som klarar läsförståelsetestet bra 

klarar också ordförrådstestet bra.”. En aspekt som inte tidigare tagits upp är informanternas 

utbildningstid inom sfi som kommer att vägas in i diskussionen då det känns relevant. 

Kapitlet avslutas med en kort metodreflektion. 
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5. 1 Skillnader i resultat utifrån studievägar  
Vid första anblick på läsförståelsetestet kan skillnaderna i resultat mellan studievägarna 

tyckas vara små då det exempelvis finns informanter inom samtliga tre studievägar vars 

resultat ligger mellan sju och nio poäng. Procentuellt är dock skillnaden mellan studieväg 1 

och 3 hela 15 % vilket bekräftar att det finns ett samband mellan utbildningsbakgrund och 

studieresultat.  När utbildningstiden vägs in blir ytterligare en skillnad tydlig. Informanterna 

från studieväg 1 har en markant längre utbildningstid inom sfi än informanterna från 

studieväg 3 vilket innebär att elever med låg utbildningsbakgrund behöver betydligt längre tid 

på sig för att nå slutnivån på kurs D än elever med hög utbildningsbakgrund och även när de 

ges denna tid når de inte samma resultat.  

 Informationen om informanternas utbildningsbakgrund är dock ytlig och antalet år 

informanterna studerat i sitt ursprungsland säger inte mycket. 5 års skola i ett lands 

skolsystem kan vara totalt olikt ett annat vilket blir tydligt inom studieväg 2 där skillnaderna i 

resultat mellan informanterna är stora och där resultatet inte tycks hänga ihop med 

utbildningsbakgrund. E2:2 har 9 års utbildningsbakgrund men det högsta resultatet, 12 poäng, 

medan E2:4 med sina 12 års utbildning endast har 7 poäng. Utan att veta mer om 

informanternas skolgång i ursprungslandet, modersmål, ålder, motivation och andra faktorer 

påverkar elevers studieresultat går det inte att dra några tillförlitliga slutsatser. Dessutom 

bygger uppgiften om utbildningsbakgrund på informanternas egna uppgifter och det går inte 

säkerhetsställa om uppgiften är riktig. Grupperna är också små och olika stora vilket även det 

begränsar möjligheterna till analys. Tendensen är dock att elever med en hög 

utbildningsbakgrund lyckas bättre än elever med en låg utbildningsbakgrund.  

Skillnader i resultat finns också när de olika uppgifterna jämförs. På den första uppgiften 

som mäter förmågan att läsa en längre text har informanterna från de olika studievägarna ett 

relativt samstämmigt resultat. Uppgifterna i sfi-provet är tematiskt uppbyggda och miljö som 

är ämnet för det aktuella testet finns representerat i många sfi-material vilket ökar chansen att 

de deltagande informanterna hade en viss förkunskap om ämnet. Förskunskap är en faktor 

som påverkar läsförståelsen och det kan kompensera brister i ordförrådet (Holmegaard & 

Wikström (2004:547).  Textgenren är också med största sannolikhet känd för informanterna 

vilket också kan påverka resultatet (Kuyumcu 2004:578–582). Att läsa med hjälp av 

kontexten är enligt forskning en vanlig strategi (Huckin och Bloch 1993:172–174).   

Uppgift 3 kräver textuell kunskap och i första hand en förmåga att se samband mellan 

meningar. Även här lyckas informanterna inom studieväg 3 bäst och orsaken till detta kan 
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vara att de är mindre beroende av textens uppbyggnad än informanterna från studieväg 1. En 

texts uppbyggnad är central för läsförståelsen. Informanter med en högre 

utbildningsbakgrund har också större möjligheter att utnyttja kunskaperna i sitt modersmål 

(Liberg 2000).  Informanternas resultat tyder också på att ordförrådstestets resultat spelar roll 

för resultatet på läsförståelsen. Nio av ordförrådstestets ord varav sex ämnesspecifika är 

hämtade från uppgift 3 och de tre informanter som har full pott på uppgiften har också höga 

poäng på orden på ordförrådstestet. Detta bekräftas också av att de informanter som hade 

maxpoäng på uppgift 1 också lyckas bra på uppgift 3.  

Störst skiftningar syns i resultatet på uppgift 5 och här syns återigen skillnader mellan 

studievägarna.  Sex informanter av 18 har maxpoäng på uppgiften och hälften av dem 

kommer från studieväg 3. Samtidigt är det så att de som lyckats väl på uppgift 1 också gör det 

på uppgift 5. Uppgiften mäter ren ordkunskap där rätt ord ska kopplas ihop med rätt 

ordförklaring hämtad från en ordbok vilket kräver att testtagaren är van vid att arbeta med 

ordböcker och med hjälp av en svensk ordboksförklaring kan förstå vad ett ord betyder.  Alla 

tre orden (klimat, kompost och källsortering) finns med på ordförrådstestet och informanterna 

med full pott på uppgiften har mellan 7 och 10 poäng av 12 möjliga på ordförrådstestet.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på läsförståelsetestet på att skillnaden mellan 

studievägarna beror både på skillnader i ordkunskap och de kompetenser som uppgifterna 

syftar till att pröva. Läsförståelsetestet mäter först och främst det receptiva ordförrådet hos 

informanterna och resultatet avslöjar inte om informanterna kan använda orden produktivt. 

Lindberg (2007:43–44) menar att det receptiva ordförrådet är större än det produktiva vilket i 

så fall betyder det är helt i sin ordning att informanterna har ett högre resultat procentuellt på 

läsförståelsen än på ordförrådstestet som också mäter den produktiva kunskapen om orden. 

Viktigt att påpeka är också att resultatet bygger på ett mycket begränsat underlag, endast tre 

uppgifter säger väldigt lite om nivån på en elevs läsförståelse och undersökningen berättar 

egentligen endast hur väl informanterna lyckas på tre utvalda uppgifter. Trots detta är det 

intressant att se att resultatet ändå följer det mönster som tidigare forskning visar.  

5.2 Sambandet mellan läsförståelse och ordförråd 
Informanterna från studieväg 1 har en lägre poängsumma på ordförrådstestet än övriga 

informanter vilket tyder på att deras kunskap om orden är lägre och det i sin tur påverkar 

även resultatet på läsförståelsen. För övriga två studievägar går det inte att se samma mönster. 

På individnivå är det inte så att ett lågt resultat på läsförståelsetestet ger ett lågt resultat på 
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ordförrådstestet. I flera fall är det tvärtom. En förklaring kan vara att sättet att ta sig an 

ordförrådstestet skiljer sig mellan studievägarna. Vid genomförandet ställde informanterna 

från studieväg 1 och 2 betydligt fler frågor än informanterna från studieväg 3. Därför går det 

inte att utesluta att testformen har påverkat resultatet. En annan typ av test kunde ha gett ett 

annat resultat.  

E2:5, E3:3 och E3:4 har ett resultat mellan 8 och 9 poäng på läsförståelsen men mellan 56 

och 62 poäng på ordförrådstestet vilket är högt i jämförelse med många av de andra. Vid en 

närmare granskning av deras ordförrådstest går att se att alla tre utnyttjat möjligheten att 

översätta orden till sitt modersmål. Ingen av informanterna från studieväg 1 har utnyttjat 

möjligheten vilket kan ha påverkat deras resultat på testet. Testtypen i sig kan missgynna 

elever med låg utbildningsbakgrund då det inte är självklart att dessa är skrivkunniga på sitt 

modersmål och med andra ord inte kan översätta orden skriftligt. Testtypen kräver också en 

förmåga av självskattning vilket inte alla elever behärskar.  

E2:5, E3:3 och E3:4 har en utbildningstid inom sfi på ett år eller mer vilket är längre än 

många av informanterna inom framförallt studieväg 3. Den längre utbildningstiden kan ha 

gett dem större möjligheter än andra informanter inom studieväg 3 att befästa kunskapen om 

de ord som de har lärt sig. Elever med hög utbildningsbakgrund är mindre beroende av 

textens uppbyggnad och läsförmågan på modersmålet påverkar läsförmågan på andraspråket 

(Liberg 2000). Detta kan vara förklaringen till att informanterna från studieväg 3 har ett 

högre resultat på läsförståelsetestet än övriga studievägar samtidigt som resultatet på 

ordförrådstestet är i princip detsamma som för studieväg 2.  

Sambandet mellan resultaten är inte entydigt. Fem av informanterna från studieväg 3 har 

mellan 10 och 12 poäng på läsförståelsen men tre av dem har ett resultat på VKS-testet som 

ligger på samma nivå som informanterna från studieväg 1 (43, 44 och 44 p.) Detta är ett 

tydligt tecken på att informanterna med högre utbildningsbakgrund kan kompensera sina 

brister i ordförrådet med andra språkliga kompetenser som förkunskaper, kunskaper om 

textens uppbyggnad och lässtrategier vilket forskning tidigt har visat (Bråten 2008:17). Att 

andraspråkselever lyckas bättre på receptiva ordtest än produktiva har i forskning visat sig 

vara vanligt (Lindberg 2007:43–44). Differensen i poäng ligger bl. a. i att informanterna från 

studieväg 1 på många ord sällan når högre än till nivå 2 ”Jag känner igen ordet men jag vet 

inte vad det betyder”. Det är alltså inte bara bredden på informanternas ordförråd utan också 

djupet som påverkar resultatet. Att endast ha en receptiv kunskap och inte en produktiv 

räcker inte (Qian & Schedl (2004).  
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Informanter med en högre utbildningsbakgrund kan använda sitt skrivande på ett mer 

effektivt sätt än informanter med en lägre utbildningsbakgrund. Enligt Read (2000:16–17) är 

en vanlig ordinlärningsstrategi att slå upp orden i lexikon och sedan försöka memorera dem 

vilket inte leder till produktiv kunskap om orden. Stor tillgång till nätlexikon kan leda att 

många elever nöjer sig med denna strategi vilket straffar sig när orden ska användas 

produktivt. Skillnaden i resultat på läsförståelsetestet mellan studievägarna är mindre än på 

ordförrådstestet och detta kan förklaras med att ett läsförståelsetest i större utsträckning mäter 

det receptiva ordförrådet. Holmegaard & Wikström (2004:547) menar att förförståelse om 

ämnet gynnar läsförståelsen och kan kompensera brister i ordförrådet och detta kan i så fall 

också ha gjort att resultatet på läsförståelsen än bättre än på ordförrådstestet.  

Vid uppdelning av orden i ämnesneutrala och ämnesspecifika är resultatet samstämmigt 

med tidigare forskning (Lindberg 2007:96). Informanterna har högre kunskap om de 

ämnesspecifika orden inom samtliga studievägar men när studievägarna jämförs skiljer sig 

studieväg 2 från de andra. Vad detta beror på är svårt att sia om. Tiden inom utbildningen för 

informanterna inom studieväg 2 är vitt skild då det finns informanter som studerat endast 6 

månader och de som har studerat 3 år. Även om alla informanter inom studieväg 1 också har 

en lång utbildningstid inom sfi har studietakten säkerligen varit högre och 

grundförutsättningarna bättre för informanterna inom studieväg 2 vilket borde leda till större 

kunskaper. Även om utbildningstiden inte säger något om hur länge informanterna har bott i 

Sverige skulle man kunna tänka sig att informanterna från studieväg 3 har varit en kortare tid 

i Sverige än många av informanterna inom studieväg 2 vilket gör att informanterna inom 

studieväg 2 har ett bredare ordförråd. Utbildningstiden inom sfi kan dock vara väldigt 

missvisande då informanterna har uppgett antalet månade och inte antalet timmar. Om du är 

kvällsstuderande på den aktuella skolan studerar du 6 h/veckan men 15 h/veckan om du är 

dagstuderande. Många sfi-studerande byter mellan dag- och kvällsstudier under sin 

utbildningstid. De kan också ha studerat på andra skolor och erbjudits ett annat timtal varje 

vecka. 

5.3 Metodkritik 
Materialet till läsförståelsetestet är hämtat från ett gammalt sfi-test som finns att tillgå på 

Skoverkets hemsida. Det går inte att utesluta att någon eller några av de deltagande 

informanterna hade tittat på testet tidigare vilket kan ha gett ett missvisande resultat. Jag 

valde att ha en vecka mellan de båda testerna för att innehållet från läsförståelsetestet inte 

skulle vara så färskt vid ordförrådstestets genomförande. Under den veckan har möjligheten 
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att ta reda på betydelsen av okända ord funnits för informanterna vilket gör att det inte går att 

säkerställa att testresultatet blev korrekt utifrån mina planerade premisser. 

På ordförrådstestet som jag använt finns möjligheten att översätta orden till sitt 

modersmål. För att kontrollera om översättningarna var riktiga eller inte använde jag 

nätlexikon och hemspråkslärare. Det kan alltså finnas en viss felmarginal i 

poängsammanställningen.  

Deltagande informanter var av sina lärare bedömda att befinna sig i slutfasen av kurs D 

men formuleringen ”slutfasen av kurs D” är något diffus och lärarna kan ha gjort olika 

bedömningar som kan ha resulterat i att deltagande informanter inte hade samma 

förutsättningar att uppnå ett gott resultat.  

Undersökningen är genomförd med ett mycket begränsat material och med ett specifikt 

ämne. Det går inte att utesluta att resultatet hade blivit annorlunda om ett annat test hade 

använts, om andra ord från läsförståelsetestet hade valts ut till ordförrådstestet eller om 

testmaterialet hade varit större. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att 

antalet deltagande informanter från de olika studievägarna inte var lika många.  

Med mina i förväg uppställda hypoteser finns också en fara att jag under analysens gång 

inte varit objektiv utan letat efter svar som verifierar hypoteserna då min förförståelse säger 

mig att ordförrådet påverkar läsförståelsen.  

6 Slutsatser 
Den första hypotesen att elever med högre utbildningsbakgrund klarar testerna bättre än 

elever med lägre utbildningsbakgrund är verifierad om man utgår från att elever med lägst 

utbildningsbakgrund i genomsnitt klarar sig sämst. Informanterna från studieväg 1 är de som 

klarar sig sämst på läsförståelsetestet medan informanterna från studieväg 3 är de som klarar 

sig bäst. Informanterna från studieväg 1 är också de som klarar sig sämst på ordförrådstestet 

men det är endast för den studievägen som resultatet är tydligt. Mellan studieväg 2 och 3 

finns inte samma mönster då det finns informanter inom studieväg 2 som klarar 

ordförrådstestet bättre än en del av informanterna inom studieväg 3. Alltså är den första 

hypotesen inte helt och fullt verifierad men heller inte falsifierad.  

I min undersökning har jag valt att fokusera på ordförråd och läsförståelse vilket endast är 

en del av de språkliga kompetenser som mäts på ett slutprov för sfi-kurs D. Det betyder att 

jag inte kan dra några slutsatser kring skillnaderna i resultat mer än att det finns andra 
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faktorer och språkliga kompetenser än ordkunskapen som påverkar läsförståelsen. Även om 

det finns en form av samstämmighet mellan resultat på läsförståelsetestet och ordförrådstestet 

går det inte att säga klart att ett gott resultat på ordförrådstestet också ger ett gott resultat på 

läsförståelsetestet utan istället tycks det finnas ett samspel mellan kunskapen om orden och 

andra språkliga kompetenser vilket gör att även om kunskapen om orden är likvärdig 

presterar informanterna med högre utbildningsbakgrund bättre på läsförståelsetestet. Vid en 

procentuell uträkning av poängen per grupp går det att se att skillnader i resultat på 

ordförrådstestet mellan studievägarna är mindre än skillnaderna i resultat på 

läsförståelsetestet. Det tyder med andra ord på att det framförallt är i läsförståelsen och inte i 

ordförrådet som elever från olika studievägar skiljer sig åt.  

Resultatet på individnivå följer inte mönstret och det går inte att se en röd tråd, framförallt 

inte när det gäller sambandet mellan resultatet på de olika testerna. Hypotesen att elever som 

klarar läsförståelsetestet bra också klarar ordförrådstestet bra är därför inte verifierad. 

Individuella bakgrundsorsaker som jag inte har kunskap om och inte heller tagit hänsyn till 

spelar med all säkerhet in.  

Mitt resultat visar att även när eleverna blir godkända på kurs D finns det differenser i 

resultatet vilket bör påverka hur väl rustade eleverna är för vidare studier på grundläggande 

vuxenutbildning där ingen hänsyn tas till utbildningsbakgrund.  

Då min undersökning enbart är kvantitativ finner jag finner det givande att inom framtida 

forskning kvalitativt undersöka skillnader i ordförråd mellan sfi-studerande med olika 

utbildningsbakgrund. Ökade kunskaper inom detta område hade underlättat för lärare i deras 

arbete med ordinlärning och ordinlärningsstrategier.  
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Bilaga 1 
 

Läsförståelse och ordförråd på kurs D, sfi 

I min C-uppsats undersöker jag hur läsförståelse och ordförråd påverkar varandra. För att få 

reda på det vill jag att du gör två olika tester. Ditt namn kommer inte att finnas med i 

undersökningen.  Jag lovar att du kommer att vara helt anonym. 

 

Om du vill veta mer eller har några frågor kan du alltid kontakta mig: 

Anne Davidsson 

 anne.davidsson@malmo.se  

tfn 040-34 29 02 

 

 

 

Jag deltar frivilligt i undersökningen och vill att mitt kodnamn ska vara _________________ 

 

Malmö den________________ 

 

_______________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

ekologisk 

 

1. Jag känner inte igen ordet.  Nej. 

2. Jag känner igen ordet men vet inte vad det betyder. Ja.  Nej. 

3. Jag känner igen ordet och tror att jag vet vad det betyder. Ja.  Nej. 

4. Jag kan ordet och kan skriva en synonym till det eller skriva det på mitt modersmål: 

_____________________________________________________________________  

5. Jag kan ordet och kan använda det i en mening: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

. 

 

 

Ord: ekologisk, miljövänlig, schysst, utbud, beroende av, ifrågasätta, förändra, tillverka, 

konsument, tjäna, förpackning, behållare, undvika, hastighetsgräns, återvinningsstation, åka 

kollektivt, klimat, källsortering, kompost, bilavgaser, filter, sopor, matrester 
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Bilaga 3 
 

Resultat VKS, studeväg 1 

 E1:1 E1:2 E1:3 E1:4 Genomsnitt 
Ämnesneutrala ord: 
schysst 1 1 2 2 1,5 
utbud  1 1 2 2 1,5 
beroende av 1 1 2 2 1,5 
ifrågasätta 2 1 2 2 2 
förändra 2 2 2 2 2 
konsument 2 3 2 2 2 
tillverka 1 2 2 2 2 
tjäna 2 2 2 2 2 
undvika 1 2 2 2 2 
åka kollektivt 1 2 2 2 2 
matrester 2 2 1 2 2 
Summa 16 19 21 22 19.5 
Ämnesspecifika ord: 
ekologisk 2 2 3 3 3,5 
miljövänlig 2 2 2 2 2 
förpackning 2 2 1 2 2 
behållare 2 2 2 2 2 
hastighetsgräns 1 2 2 2 2 
återvinningsstation 1 2 2 2 2 
klimat 3 2 1 2 2 
källsortering 2 2 2 2 2 
kompost 2 2 2 2 2 
bilavgaser 2 2 2 2 2 
filter 3 1 2 3 2 
sopor 4 3 1 2 2,5 
Summa 26 24 22 26 24,5 
Summa totalt 42 43 43 48 44 
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Resultat VKS, studieväg 2 
 E2:1 E2:2 E2:3 E2:4 E2:5 Genomsnitt 
Ämnesneutrala ord 
schysst 3 2 1 1 2 2 
utbud 1 2 1 1 1 1 
beroende av 1 2 4 2 4 2,5 
ifrågasätta 1 2 1 1 2 1,5 
förändra 1 3 3 3 3 2,5 
tillverka 1 3 2 1 4 2 
konsument 1 4 2 4 3 3 
tjäna 1 2 2 2 4 2 
undvika 1 2 1 1 1 1 
åka kollektivt 1 4 3 1 2 2 
matrester 1 2 4 2 2 2 
Summa 13 28 24 19 28 22,5 
Ämnesspecifika ord       
ekologisk 4 4 4 2 4 3,5 
miljövänlig 1 4 3 3 4 3 
förpackning 1 4 2 2 4 2,5 
behållare 1 2 1 2 2 1,5 
hastighetsgräns 1 3 1 3 2 2 
återvinningsstation 3 2 2 2 2 2 
klimat 4 4 4 2 4 3,5 
källsortering 1 3 3 3 3 2,5 
kompost 3 3 2 2 1 2 
bilavgaser 1 3 4 1 2 2 
filter 3 2 2 1 4 2,5 
sopor 3 4 4 4 2 3,4 
Summa 26 38 32 27 34 31,5 
Summa totalt 39 66 56 46 62 54 
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Resultat VKS, studieväg 3 
 E3:1 E3:2 E3:3 E3:4 E3:5 E3:6 E3:7 E3:8 E3:9 G:snitt 
Ämnesneutrala ord 
schysst 4 2 4 2 4 1 1 4 4 3 
utbud 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1,5 
beroende av 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1,5 
ifrågasätta 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1,5 
förändra 2 1 2 4 4 2 2 2 2 2,5 
tillverka 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2,5 
konsument 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
tjäna 4 1 3 4 2 2 2 2 4 2,5 
undvika 2 1 4 3 2 1 1 1 1 3,5 
åka kollektivt 2 2 4 2 4 2 2 4 4 3 
matrester 2 1 1 2 1 2 2 4 3 2 
Summa 28 15 26 28 24 19 19 23 25 23 
Ämnesspecifika ord 
ekologisk 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 
miljövänlig 2 2 4 2 2 3 4 2 3 2,5 
förpackning 3 3 2 3 1 1 1 2 3 2,5 
behållare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 
hastighetsgräns 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3,5 
återvinningsstation 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1,5 
klimat 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
källsortering 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 
kompost 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 
bilavgaser 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 
filter 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 
sopor 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2,5 
Summa 30 29 30 29 26 24 25 28 32 28 
Summa totalt 58 44 56 57 50 43 44 51 57 51 
 
 
 

 

 


