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Sammandrag 

I denna studie har läsvanor och ordkunskaper jämförts. Tillvägagångssättet i uppsatsen har varit 

att utgå ifrån hypotesen att omfattande läsvanor och goda ordkunskaper hör ihop. Syftet har 

varit att undersöka om detta samband finns och det har skett genom en enkätundersökning i två 

niondeklassare på en skola i Uppsala. Enkäten bestod av två delar: dels en läsvanedel där 

informanterna fick ange hur mycket och hur ofta de läser  och dels en del där informanterna fick 

göra ett ordkunskapstest. Jämförelsen mellan de två delarna genomfördes genom att 

informanternas läsvanor poängsattes och sedan jämfördes med antalet rätt de hade på 

ordkunskapstestet. Korrelationskoefficienten räknades sedan ut för att se om det fanns något 

samband.  

Undersökningen i denna uppsats har kommit fram till att det finns ett samband mellan 

omfattande läsvanor och goda ordkunskaper. De niondeklassare som läser mycket, och läser 

olika sorters litteratur, är bättre på ordkunskap än de som läser lite.  

Andra resultat som framkommit är att flickor läser mycket mer än pojkar på alla områden 

som undersökts (skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, kvällstidningar, serietidningar och 

tidskrifter) utom serietidningar där det var relativt jämt mellan könen, med en knapp ledning för 

pojkarna. 

Läsvanorna på Internet är väldigt knappa men det är desto vanligare att informanterna 

chattar eller besöker olika communities.  Flickorna är duktigare än pojkarna på ordkunskap, men 

skillnaden är liten.  

 

 



 3

Innehållsförteckning 

Tabeller och figurer  4 
1  Inledning  5 

1.1  Syfte och bakgrund  5 
1.2  Hypoteser  5 

2  Forskningsöversikt  5 
3  Metoder och material  6 

3.1  Metod  6 
3.1.1  Metod för läsvanedelen  6 
3.1.2  Metod för ordkunskapsdelen  7 
3.1.3  Jämförelse mellan ordkunskaper och läsvanor  8 

3.2  Material  8 
3.2.1  Informanterna  9 
3.2.2  Undersökningen i Språkklyftan  9 

4  Resultat  10 
4.1  Läsvanor  10 

4.1.1  Informanternas läsvanor i allmänhet  10 
4.1.2  Informanternas läsvanor på Internet  11 
4.1.3  Pojkarnas och flickornas läsvanor  12 

4.2  Ordkunskap  14 
4.2.1  Resultaten för varje ord  14 
4.2.2  Varje informants resultat  15 
4.2.3  Flickor och pojkars resultat  16 

4.3  Jämförelse mellan läsvanor och ordkunskap  17 
5  Diskussion  19 

5.1  Diskussion av läsvaneundersökningen  19 
5.2  Diskussion av ordkunskapsdelen  20 
5.3  Diskussion av jämförelsen av ordkunskaper och läsvanor  22 

6  Avslutning  23 
6.1  Framtida forskning  23 
6.2  Sammanfattande diskussion  24 

Referenser  25 
Bilagor  26 

Bilaga 1  Enkätundersökning  27 
Resultatsammanställning av alla informanters resultat  32 
 

 

 



 4

Tabeller och figurer 

Tabell 1  Översikt över de till enkäten utvalda orden  8 
Tabell 2  Översikt informanternas läsvanor  11 
Tabell 3  Informanternas läsvanor på Internet  12 
Tabell 4  Chattvanor och communitybesök  12 
Tabell 5  Informanternas läsvanepoäng  13 
Tabell 6  Sammanställning av informanternas läsvanor (siffrorna anger antalet svar)  14 
Tabell 7  Antal rätta svar per ord  15 
Tabell 8  Varje informants svar  16 
Tabell 9  Översikt över resultaten på ordkunskapsdelen  17 
Tabell 10 Alla informanters resultat  32 
 

 

Figur 1  Illustration ur Språkklyftan  10 
Figur 2  Informanternas resultatspridning  18 

 

 

 

 



 5

1  Inledning 

Här återfinns syfte, bakgrunden till uppsatsens uppkomst och hypoteser som uppsatsen bygger 

på. 

1.1  Syfte och bakgrund 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan omfattande 

läsvanor och goda ordkunskaper. Idén växte fram efter att jag läst en intressant undersökning 

gjord av Skatteverket (Klarspråksbulletinen, 1:2006) om hur en del ganska vanliga ord uppfattas 

helt fel.  

Trots idogt sökande efter en liknande undersökning har ingen funnits där ordkunskaper och 

läsvanor jämförs, och detta trots att man kan höra antagandet att läsning och ordkunskaper hör 

samman. 

1.2  Hypoteser 

I uppsatsen arbetar jag utifrån hypotesen att omfattande läsvanor och goda ordkunskaper hänger 

ihop, liksom att låga ordkunskaper hör ihop med mindre frekvent läsande.  

Jag har utgått ifrån några generaliserande antagande – kalla dem hypoteser – utifrån hur jag 

själv tror att det ligger till: Det finns ett samband mellan läsvanor och ordkunskaper. Flickor är 

duktigare än pojkar på ordkunskap. Flickor läser mer skönlitteratur än pojkar. Pojkar läser mer 

serietidningar än flickor. Pojkarna läser mer än flickorna på Internet. 

 

2  Forskningsöversikt 

Det är svårt att ge någon ordentlig forskningsbakgrund till den här uppsatsen eftersom det 

troligen inte gjorts någon liknande undersökning i Sverige där ordkunskaper och läsvanor 

jämförts. Det är också svårt att hitta vetenskapliga rapporter för de båda ingående delarna.  

Det finns många undersökningar om läsförmåga, men just hur ofta olika grupper läser – det 

vill säga läsvanor – är inte lika frekvent redovisat. Man stöter dock på konstaterandet att flickor 

läser mer än pojkar, och att kvinnor läser mer än män. (Taube 1995, s 118; Mål i mun 2002, s 

285) 

När det gäller ordkunskaper är det likadant, det är svårt att hitta vetenskapliga rapporter om 

resultaten, men det går att hitta konstateranden om att flickor är duktigare än pojkar. (Scott 
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2004, s 3) En bok som kommer att tas upp i den här uppsatsen, och som kommer att 

presenteras under Metod och material är Språkklyftan. Hur 700 ord förstås och missförstås 

(1984), men den undersökningen har inte samma sorts informanter eller förutsättningar som den 

här undersökningen.  

 

3  Metoder och material 

En enkätundersökning (se bilaga 1) har använts för att kartlägga det eventuella samband mellan 

läsvanor och ordkunskaper. Enkäten består av två delar: en del där informanterna fått uppge hur 

mycket de läser av olika sorters litteratur – läsvanedelen, och den andra delen där informanterna 

fått göra ett ordkunskapstest på 20 ord – ordkunskapsdelen.  

3.1  Metod 

Då uppsatsens kärna består av 3 olika delar finns det en metodbeskrivning för varje ingående 

del.  

3.1.1  Metod för läsvanedelen 

I enkätens första del – om läsvanor – har informanterna fått fylla i hur ofta de läser olika sorters 

litteratur: skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, serietidningar, kvällstidningar, tidskrifter, 

skolläsning. Det har även fått uppge om de har dator och Internet hemma och hur deras 

internetvanor ser ut.  

Ett poängsystem har utformats (av mig) för att kunna gradera informanternas läsvanor. Om 

informanten i enkäten angett att den läser något av alternativen skönlitteratur, facklitteratur, 

dagstidningar, kvällstidningar eller tidskrifter varje dag ger det 5 poäng. Svaret 4-6 gånger i veckan 

ger 4 poäng, 1-3 gånger i veckan ger 3 poäng, varannan vecka ger 2 poäng, sällan ger 1 poäng och 

slutligen alternativet aldrig ger 0 poäng. Exempelvis uppger informant 12 att han läser 

skönlitteratur sällan (1 poäng), facklitteratur sällan (1 poäng), dagstidningar 1-3 gånger i veckan 

(3 poäng), kvällstidningar 1-3 gånger i veckan (3 poäng) och tidskrifter sällan (1 poäng); 

informant 12 får alltså 9 läsvanepoäng. Det maximala antalet läsvanepoäng är 25 poäng. 

Serietidningar och skolläsning togs inte med vid uträkningen av läsvanepoäng eftersom det som 

regel är för lite text i serietidningar och skolläsning nästan får räknas som en kategori för sig själv 

eftersom måttet av frivillighet är begränsat. 
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Den ursprungliga tanken var att dela upp informanterna i tre grupper: storläsare, 

normalläsare och sällanläsare. En sådan indelning skulle dock bli svår att motivera eftersom det 

dels inte finns någon klar gräns hos informanterna – det går inte att tydligt se vilka som är 

storläsare eller sällanläsare – och dels för att begreppet storläsare är ganska godtyckligt – de som 

skulle anses vara storläsare i den här undersökningen skulle kanske i själva verket visa sig vara 

exempelvis normalläsare i en större studie. Eftersom det insamlade materialet inte är så stort går 

det att få en överblick och presentera resultaten utan att göra en sådan indelning. Ett litet bispår 

från uppsatsen huvudsakliga jämförande uppgift kommer vara att redovisa informanternas 

läsvanor på Internet. 

3.1.2  Metod för ordkunskapsdelen 

Metoden som använts för ordkunskapstestet har hämtats från Högskoleprovets utformning. 

Högskoleprovets ORD-prov består av 40 ord varav 8 är adjektiv, 2 adverb, 19 substantiv och 11 

verb. (Scott 2004, s 2) Samma utformning har använts i den här enkätundersökningen med 

ändringen att antalet ord halverats till: 4 adjektiv, 1 adverb, 10 substantiv och 5 verb. 

Högskoleprovets ORD-prov har, när orden klassas som svåra, distraktorer (felaktiga 

svarsförslag) som ligger långt ifrån varandra betydelsemässigt. När orden klassas som lätta ligger 

distraktorerna nära varandra i betydelse. (Scott, e-post 20061018 ) Samma princip har använts i 

den här undersökningen. (Se bilaga 1 under Del II – ordkunskap för exempel på att lätta ords 

distraktorer ligger nära varandra betydelsemässigt och svåra ords distraktorer ligger långt ifrån 

varandra betydelsemässigt.) 

Orden har alltså valts för att få spridning över ordklasser, men också beroende på hur 

felfrekvensen såg ut i Språkklyftan (mer om Språkklyftans undersökning under 3.2.2), detta för 

att använda ord med varierande svårighetsgrad. Uppdelningen har gjorts i tre grupper och 

återfinns i tabell 1.  
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Tabell 1  Översikt över de till enkäten utvalda orden  
 
Färre än 15% svarade fel 

 
16% - 49% svarade fel 

 
Fler än 50% svarade fel 

motiv 
version 
mental 
illegal 
kronisk 

sabotage 
kvittens 
decennium 
favör 
ultimatum 
preliminär 
korrigera 
preparera 

 

ideologi 
veto 
vite 
fatal 
fundamental 
konfiskera 
refusera 

 

 

Till enkäten har 20 ord med varierande svårighetsgrad från Språkklyftan valts. En ungefärlig 

svårighetsgrad har satts efter hur många som svarade fel (se tabell 1). I en grupp finns de ord där 

mindre än 15% i Språkklyftans undersökning svarare fel. I den andra gruppen indelades de ord 

där felfrekvensen var mellan 16-49% och slutligen i den sista gruppen återfinns de ord där mer 

än 50% svarade fel. Eftersom informanterna i den här undersökningen fått svarsalternativ att 

välja ifrån och inte behöver definiera orden själva valdes inte så många ord från gruppen med 

mindre än 15%.  

I de fall då informanterna inte fyllt i något av alternativen i enkäten har det tolkats som att 

informanten inte kan ordet. Det har inte varit vanligt förekommande utom i ett fall; informant 

10 lät bli att svara på 7 frågor i ordkunskapsdelen, men eftersom han hade 10 rätt har det tolkats 

som att han fyllt i enkäten seriöst och helt enkelt låtit bli att gissa när han inte kunnat ordet.  

3.1.3  Jämförelse mellan ordkunskaper och läsvanor 

För att jämföra om det finns ett samband mellan ordkunskaper och läsvanor har en statistisk 

metod använts för att räkna ut korrelationskoefficienten. Metoden förklaras i anslutning till 

resultatet. 

3.2  Material 

Som material har dels informanterna – två niondeklasser – och dels boken Språkklyftan. Hur 700 

ord förstås och missförstås (1984) använts.  

Alla uppgifter som informanterna har angett har, av utrymmes- och avgränsningsskäl, inte 

använts.  



 9

3.2.1  Informanterna 

Informanterna bestod av elever från två klasser med nior på en skola i centrala Uppsala. Vid 

tillfället för enkätundersökningen gick det 22 elever i varje klass. För att få materialet någorlunda 

statistiskt säkert ville jag få in 30 enkäter, allra minst 20. När enkätundersökningarna i 

förkylningstider genomfördes närvarade 34 av de totalt 44 elever.  

Valet av niondeklassare gjordes eftersom det är sista året eleverna är samlade av skolplikt. Jag 

ville hitta en så heterogen grupp som möjligt för att spridningen då är större och storläsare och 

sällanläsare lättare hittas. Efter niondeklass väljer en del praktiska inriktningar, andra väljer för 

universitetet studieförberedande program. Det är troligt att sådana grupper är mer homogena än 

en niondeklass.  

Valet av skola var en slump. Två rektorer kontaktades och endast den ena svarade. Den enda 

reservation vid valet av skola var att det inte skulle vara en skola där många informanter hade ett 

annat modersmål än svenska eftersom det: ”enligt experter på svenska som andraspråk, [kan] 

vara svårt för provdeltagare med ett annat modersmål att förstå ord och begrepp som används 

kontextlöst”. (Scott 2004, s 2) 

I enkätsvaren angav samtliga informanter att de talade ”svenska” eller ”svenska och annat” 

hemma, och ingen angav ”annat” språk som det som talades hemma. Hade informanterna haft 

ett annat modersmål som de använde flitigare än svenska hade enkätsvaren inte givit en rättvis 

bild av den elevens kunskaper.  

Av de 34 insamlade enkäterna underkändes en enkät som oseriöst ifylld då informanten 

angett sitt födelseår vara 1737. Av de totalt 33 informanterna var 17 flickor och 16 pojkar. De 

flesta informanterna var födda 1991. 3 informanter var födda 1990, 2 informanter var födda 

1992 och en uppgav inte födelseår. 

3.2.2  Undersökningen i Språkklyftan 

Orden som valdes ut till den här undersökningen hämtades som nämnts från Språkklyftan. Hur 

700 ord förstås och missförstås (1984).1 Undersökningen som utfördes av Språkklyftan 

genomfördes med ungefär 700 deltagare i Arbetsmarknadsstyrelsens kurser (alltså vuxna 

personer). Undersökningen redovisar hur 700 ord definieras. Ordet har funnits i ett 

sammanhang men utan att avslöja ordets innebörd och informanterna har inte fått 

svarsalternativ, utan själva fått definiera ordens betydelse. Figur 1 visar två exempel på hur det 

kan se ut i Språkklyftan.  

                                                 
1 Hädanefter endast omnämnd som Språkklyftan. 
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Orden som valdes ut till enkäten togs alltså från Språkklyftan, och detta för att veta hur ”svårt” 

ett ord kan vara och på så sätt få en jämn fördelning på svårighetsgraden. 

 

 

 
 
Figur 1 visar hur det kan se ut i Språkklyftan. Den breda stapeln visar hur många som 
svarat fel. Den streckade linjen visar hur många som svarade delvis rätt. Den smala stapeln 
(som här endast återfinns vid ordet Ideologi) visar hur många som var säkra på att de svarat 
rätt, men hade fel. (Illustrationen är hämtad från boken Språkklyftan (1984) , se 
litteraturlistan.) 
 

 

4  Resultat 

Nedan presenteras resultaten från undersökningens tre delar: läsvanor, ordkunskap och 

jämförelsen dem emellan. 

4.1  Läsvanor 

Här presenteras resultatet från läsvanedelen i enkäten. 

4.1.1  Informanternas läsvanor i allmänhet 

I tabell 2 redovisas informanternas läsvanor utifrån enkätsvaren. Tabellen visar hur ofta 

informanterna uppger att de läser olika sorters litteratur. Exempelvis kan man se att 

informanternas läsning av skönlitteratur är väldigt varierande. Ingen av de andra läsformerna 

som presenteras här är så utspridd som skönlitteraturen: exempelvis uppger 4 informanter att de 

aldrig läser skönlitteratur och 5 informanter uppger att de läser skönlitteratur varje dag.  

Läsandet av dagstidningar var medelmåttigt och kvällstidningar läses sällan eller aldrig av de 

flesta. Ungefär hälften (18 informanter) uppger att de läser dagstidningar varje vecka. Ingen av 

informanterna läser facklitteratur, kvällstidningar eller tidskrifter varje dag.  
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Tabell 2  Översikt informanternas läsvanor 
  
 skönlitteratur facklitteratur dagstidningar kvällstidningar tidskrifter 
 antal procent antal procent antal procent antal procent antal procent 

varje dag 5 15% 0 0% 4 12% 0 0% 0 0% 
4-6 ggr i v 3 9% 4 12% 1 3% 2 6% 0 0% 
1-3 ggr i v 9 27% 9 27% 13 39% 7 21% 4 12% 

varannan vecka 3 9% 7 21% 3 9% 2 6% 4 12% 
sällan 9 27% 11 33% 11 33% 15 45% 19 58% 
aldrig 4 12% 2 6% 1 3% 7 21% 6 18% 

    0%                 
totalt antal 33 100% 33 100% 33 100% 33 100% 33 100% 

 
 

 

4.1.2  Informanternas läsvanor på Internet 

Alla informanter uppger att de har dator hemma och 32 av de 33 informanterna har Internet 

hemma. Informanterna har alltså god tillgång till Internet.  

Informanternas läsvanor på Internet var inte omfattande. Som framgår av tabell 3 uppger 17 

av de 33 informanterna att de aldrig läser morgontidningar på Internet. 16 informanter uppger 

att de aldrig läser kvällstidningar på Internet. Ingen läser morgontidningar fler än 3 gånger i 

veckan och endast ett fåtal läser kvällstidningar på Internet varje vecka. 

I enkäten fick informanterna också ange hur ofta de chattar och hur ofta de besöker så 

kallade communities2 (se exempelvis sidorna  www.lunarstorm.se, helgon.net). Som tabell 4 visar 

är det mycket vanligt bland informanterna att de chattar; 16 informanter uppger att de gör det 

varje dag; sammanlagt chattar 24 av 323 informanter varje vecka. Besöken på communities är inte 

lika vanligt som att chatta, men vanligare än att läsa dags- och kvällstidningar (Jämför tabell 3 

och 4).  

Utan att redovisa det i någon tabell kan det nämnas att flickorna läste mer än pojkarna även 

på Internet (även om ingen av pojkarna eller flickorna läste några stora mängder på Internet): 2 

flickor läser morgontidningar 1-3 gånger i veckan, och 3 uppger att de gör det varannan vecka. 

                                                 
2 Ett community är en mötesplats på nätet. Medlemmarna har en egen sida där de exempelvis kan presentera sig 
med namn, bild, intressen etc. Alla communities ser olika ut, men det är vanligt att det finns möjlighet att skriva 
dagbok, gästboksinlägg och debattinlägg samt att även läsa andras sådana inlägg. 
 
3 Endast 32 av de 33 informanterna angav sina vanor gällande detta. 
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För pojkarna gäller att 2 läser 1-3 gånger i veckan och 1 gör det varannan vecka. Resterande 

informanter uppger att det läser morgontidningar sällan eller aldrig.  

Kvällstidningar läses också sällan, om än oftare än morgontidningar: 1 flicka uppger att hon 

läser kvällstidningar 4-6 gånger i veckan, 2 gör det 1-3 gånger i veckan och 1 gör det varannan 

vecka. För pojkarna gäller att 3 av dem gör det 1-3 gånger i veckan. Resterande informanter 

uppger att det läser morgontidningar sällan eller aldrig. 

 
Tabell 3  Informanternas läsvanor på Internet 
 morgontidningar  kvällstidningar 
 antal informanter procent  antal informanter  procent 

varje dag 0 0%  1  3% 
4-6 ggr i v 0 0%  1  3% 
1-3 ggr i v 4 12%  4  12% 

varannan vecka 4 12%  1  3% 
sällan 8 24%  10  30% 
aldrig 17 52%  16  48% 

    0%    0% 
Totalt antal svar 33 100%  33  100%  

 
 

Tabell 4  Chattvanor och communitybesök 

 communities  chatta 

 antal informanter procent  antal informanter  procent 
varje dag 6 18%  16  50% 

4-6 ggr i v 7 21%  5  16% 
1-3 ggr i v 5 15%  3  9% 

varannan vecka 3 9%  3  9% 
sällan 7 21%  4  13% 
aldrig 5 15%  1  3% 

            
Totalt antal svar 33 100%  32  100% 

        
 

4.1.3  Pojkarnas och flickornas läsvanor 

Enkätsvaren visar att flickorna generellt sett läser mer än pojkarna. Tabell 5 visar en översikt 

över informanternas läsvanepoäng (som förklarades under 3.1.1) uträknade utifrån hur ofta 

informanterna angav att de läste följande kategorier: skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, 

tidskrifter och kvällstidningar. Som synes läser flickorna generellt mer än pojkarna. Flickornas 

genomsnitt ligger på 11,4 och pojkarnas på 7,5. Medianen blir 12 för flickorna och 8 för 

pojkarna. De pojkar som läser mest har 12 läsvanepoäng, och det motsvaras endast av ett 
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medelläsande hos flickorna. Det finns inte någon pojke som avviker från mönstret och läser lika 

mycket som flickorna. Den flicka som läser minst (informant 2), läser lika mycket som, eller mer 

än, 5 av pojkarna. Notera även glappet på 4 poäng mellan de flickor som läser minst. De flickor 

som läser näst minst (informant 22 och informant 12) har fler läsvanepoäng (9 poäng) än 

genomsnittspojken (7,5 läsvanepoäng). 

I tabell 6 syns en översikt över hur mycket informanterna läser av de olika kategorierna som 

de ombads att svara på. Här syns det tydligt varför flickorna fick fler läsvanepoäng än pojkarna. 

(Notera dock att det inte är läsvanepoäng som redovisas i tabell 6.) Endast 2 pojkar uppger att 

de läser något varje dag, och det är serietidningar. Bland flickorna är det å andra sidan många 

som läser något varje dag: 5 läser skönlitteratur, 4 läser dagstidningar, 3 läser skolläsning och 1 

läser serietidningar. 

 

 

Tabell 5  Informanternas läsvanepoäng 
 

Flickor 
 
 Pojkar 

   
Informant Läsvanepoäng  Informant Läsvanepoäng

     
informant 28 15  informant 23 12 
informant 29 14  informant 11 12 
informant 3 13  informant 5 11 
informant 6 13  informant 1 11 
informant 20 13  informant 16 10 
informant 34 13  informant 18 9 
informant 13 12  informant 9 8 
informant 17 12  informant 32 8 
informant 21 12  informant 30 8 
informant 25 12  informant 10 8 
informant 4 11  informant 26 6 
informant 14 11  informant 8 5 
informant 7 10  informant 27 5 
informant 15 10  informant 19 4 
informant 12 9  informant 24 2 
informant 22 9  informant 33 1 
informant 2 5    
     
Genomsnitt: 11,4   7,5 
Median: 12   8  

 

Notera spalten längst till höger i tabell 6. Där redovisas hur många informanter som läser något 

av den valda frekvensen. Där ser man exempelvis överst att alternativet ”varje dag” har kryssats 
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för av flickorna 13 gånger men endast 2 gånger av pojkarna. Det är inte 13 unika informanter 

utan summan för alla svar ”varje dag”. 

 
Tabell 6  Sammanställning av informanternas läsvanor (siffrorna anger antalet svar) 

  
skön-
litteratur 

fack-
litteratur 

dags-
tidningar 

 kvälls-
tidningar

tid-
skrifter

skol-
läsning 

serie-
tidningar 

totalt 
antal

varje dag flickor 5 0 4 0 0 3 1 13 
 pojkar 0 0 0 0 0 0 2 2 
          

flickor 3 2 0 1 0 4 2 12 4-6 ggr i 
vecka pojkar 0 2 1 1 0 4 1 9 
          

flickor 5 7 7 4 3 9 2 37 1-3 ggr i 
veckan pojkar 4 2 6 3 1 5 4 25 
          

flickor 0 1 2 2 3 1 3 12 varannan 
vecka pojkar 3 6 1 0 1 1 1 13 
          
sällan flickor 3 7 4 8 9 0 7 38 
 pojkar 6 4 7 7 10 3 6 43 
          
aldrig flickor 1 0 0 2 2 0 2 7 
 pojkar 3 2 1 5 4 2 2 19  

 

4.2  Ordkunskap 

Här presenteras resultatet från ordkunskapsdelen i enkäten. 

4.2.1  Resultaten för varje ord  

I tabell 7 återfinns resultatet för de 20 ord som testades i enkätens andra del (se bilaga 1, del II). 

Det fanns inget ord som alla svarade rätt på, och heller inte något ord som alla svarade fel på. 

Orden motiv och sabotage svarade många rätt på, både i den här undersökningen och den gjord i 

Språkklyftan. Ordet vite fanns med bland de orden som mer än 50% svarat fel på i Språkklyftan 

och i den här undersökningen var det endast 6 personer som svarade rätt. Det var dock inte ett 

genomgående fenomen att orden här besvarades med liknande felprocent som i Språkklyftans 

undersökning.  
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Tabell 7  Antal rätta svar per ord 

Ord  
Antal informanter 
som svarade rätt 

  antal  procent 

sabotage  32  97% 
motiv  29  88% 
preliminär  28  85% 
mental  28  85% 
ideologi  28  85% 
refusera  24  73% 
illegal  24  73% 
korrigera  22  67% 
ultimatum  22  67% 
konfiskera  22  67% 
veto  16  48% 
version  15  45% 
preparera  14  42% 
fatal  13  39% 
fundamental  13  39% 
favör  13  39% 
decennium  12  36% 
kvittens  10  30% 
kronisk  9  27% 
vite   6   18% 
Totalt antal 
informanter  33    

 

4.2.2  Varje informants resultat 

Det går att urskilja tre grupper i materialet: elever med höga ordkunskaper, de med 

genomsnittliga ordkunskaper och de med låga ordkunskaper. Tabell 8 visar alla informanters 

resultat och här kan man se att 2 informanter hade 18 rätt av 20 möjliga. (Möjligen kunde man 

tänka sig att även informanterna med 16 rätt borde hamna i denna grupp; gränsdragningen är 

inte helt glasklar.) Sedan är det ett glapp på ett poäng till nästa grupp – de med genomsnittliga 

ordkunskaper; i denna grupp har de informanter med poäng mellan 10 och 16 placerats. Längst 

ner i tabellen urskiljer man ytterligare ett litet hopp mellan de med genomsnittliga ordkunskaper 

och låga ordkunskaper. I gruppen informanter med låga ordkunskaper bör man kanske göra 

ytterligare en uppdelning: informanter med låga ordkunskaper – där de mellan 6 och 8 poäng 

placerats – och en sista grupp där informant 7 ensam hamnar med mycket låga ordkunskaper 

och endast 3 poäng av 20 möjliga.  
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Tabell 8  Varje informants svar        

Höga ordkunskaper  Genomsnittliga ordkunskaper  Låga ordkunskaper 
Antal rätt Informant  Antal rätt Informant  Antal rätt Informant 

18 informant 20  16 informant 11  8 informant 2 
18 informant 28  16 informant 9  8 informant 34 

   15 informant 5  7 informant 16 
   14 informant 29  7 informant 30 
   13 informant 12  6 informant 24 
   13 informant 14  3 informant 7 
   13 informant 17    
   13 informant 18    
   13 informant 22    
   13 informant 23    
   13 informant 4    
   12 informant 21    
   12 informant 25    
   12 informant 26    
   12 informant 3    
   12 informant 8    
   11 informant 13    
   11 informant 32    
   11 informant 33    
   10 informant 1    
   10 informant 10    
   10 informant 15    
   10 informant 19    
   10 informant 27    
   10 informant 6    
         

 

4.2.3  Flickor och pojkars resultat 

Flickorna gjorde marginellt bättre ifrån sig än pojkarna. Flickornas genomsnitt låg på 11,8 och 

pojkarnas på 11,2. Som tabell 9 visar gjorde informant 7 långt sämre ifrån sig än övriga 

informanter och sänkte även flickornas genomsnitt; därför har även medianen tagits med i 

uträkningen, men fortfarande är skillnaden liten mellan pojkar och flickor. Informant 7 drar 

dock ner resultatet mycket för flickorna, och ett genomsnitt utan informant 7 skulle hamna på 

12,4.  
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Tabell 9  Översikt över resultaten på ordkunskapsdelen 

Flickor Antal rätt  Pojkar Antal rätt 

informant 20 18  informant 9 16 
informant 28 18  informant 11 16 
informant 29 14  informant 5 15 
informant 4 13  informant 18 13 
informant 12 13  informant 23 13 
informant 14 13  informant 8 12 
informant 17 13  informant 26 12 
informant 22 13  informant 32 11 
informant 3 12  informant 33 11 
informant 21 12  informant 1 10 
informant 25 12  informant 10 10 
informant 13 11  informant 19 10 
informant 6 10  informant 27 10 
informant 15 10  informant 16 7 
informant 2 8  informant 30 7 
informant 34 8  informant 24 6 
informant 7 3    

     
Genomsnitt 11,8  Genomsnitt 11,2 

Median 12  Median 11 
      

 

4.3  Jämförelse mellan läsvanor och ordkunskap 

För att undersöka sambandet mellan ordkunskaper och läsvanor har korrelationskoefficienten 

(Pearson produktmomentkorrelation) beräknats.4 I den här undersökningen blev 

korrelationskoefficienten för hela materialet +0,404. När värdet blir 0 finns det inget samband 

mellan variablerna; när värdet är -1.00 eller +1.00 är sambandet perfekt. Enligt Pearsons modell 

finns det ett samband och det räknas som varande ganska starkt i den här undersökningen. 

Resultatet är signifikant på 2%-nivån, vilket betyder att ett så här pass starkt samband endast kan 

uppkomma slumpmässigt 2 gånger på 100. 

                                                 
4 Korrelationskoefficienten kan förklaras så här: 

 

the coefficient of correlation describes the strength of the relationship between two sets of 

interval-scaled or ratio-scaled variables. Designated r, it is often referred to as Pearson’s r and as 

the Pearson productmoment correlation coefficient. It can assume any value from -1.00 to + 1.00 

inclusive. A correlation coefficient of -1.00 or + 1.00 indicates perfect correlation. (Lind et al. 2001) 
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Ser man bara till flickorna visar det sig att värdet är något högre för dessa; 

korrelationskoefficienten blir +0,466 medan den för pojkarna blir +0,419.  

I figur 2 återfinns informanternas resultatspridning. (Se även bilaga 2 för samtliga 

informanters resultat.) 
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Figur 2. På Y-axeln (lodrätt) återfinns informanternas läsvanepoäng och på X-axeln 
(vågrätt) antalet rätt informanterna hade på ordkunskapstestet. Vissa prickar 
representerar fler än en person: små fyrkanter representerar två personer och 
den stora fyrkanten representerar 3 personer. 
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5  Diskussion 

Här diskuteras de tre ingående delarna i tur och ordning.  

5.1  Diskussion av läsvaneundersökningen 

I enkätens läsvanedel fick informanterna själva uppskatta hur mycket de läser. Att redovisa fakta 

utifrån en enkätundersökning kan vara en osäker sak. Redovisningen av den här undersökningen 

anger hur mycket informanterna tror att de läser och det stämmer inte nödvändigtvis överens 

med hur mycket informanterna faktiskt läser. Det är dock svårt att komma ifrån metoden att 

informanterna själva får uppskatta hur mycket de läser. Det skulle vara svårt att kartlägga 

tillräckligt många informanters läsvanor på något annat sätt i en c-uppsats.  

En annan osäkerhetsfaktor vid enkätundersökningar är att veta om ifyllningen gjorts seriöst. 

Pojken som angav födelseåret till 1737 visar att det finns skäl för att inte tro blint på de svaren 

som informanterna gett. Efter att ha granskat enkäterna finns det dock inte några uppenbara 

tecken på oseriöst ifyllande, och de flesta har säkert gjort sitt bästa.  

 Ytterligare en faktor att beakta är att missförstånd kan ha uppstått. Trots en kort, muntlig 

diskussion av begrepp som kunde tänkas ställa till det kan någon ha missat ordens förklaringar. 

Informant 8 uppgav i enkäten att han aldrig läste vare sig skolläsning eller skönlitteratur, men när 

enkätundersökningen genomfördes i hans klass hade läraren anvisat om tyst läsning efter 

ifyllandet av enkäten. Han borde alltså i enkäten angett att han läste antingen skönlitteratur eller 

skolläsning, vilket inte var fallet. 

 Exempel på ord som förklarades var bloggar, community, facklitteratur, skönlitteratur. På frågan 

om innebörden av begreppet skönlitteratur svarade en pojke ”dikter”. Svaret visar på bristfälliga 

kunskaper om vad ordet skönlitteratur betyder, vilket kanske inte är underligt när man går i 

nionde klass, men jag uppfattade det också som om pojken hade en negativ inställning till 

begreppet, eftersom jag föreställer mig att pojkar i nionde klass inte tycker att diktläsning är 

särskilt ”häftigt”. Uppgifter som dessa kan tyda på en förutfattad negativ inställning gentemot 

skönlitteratur vilket kan ha påverkat resultatet.  

Den här undersökningen har inte gjort någon skillnad mellan de olika svarsalternativen 

skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, kvällstidningar eller tidskrifter och poängsystemet 

som använts är en metod som generaliserar informanternas läsvanor. Vi får inte veta hur mycket 

informanterna läser, eller vilken nivå och kvalitet litteraturen är på.  Det får antas att den 

informant som uppger att hon läser skönlitteratur varje dag "konsumerar" mer text än den 
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informant som uppger att hon läser kvällstidningar varje dag; detta eftersom mängden text i en 

kvällstidning är mer begränsad än den som finns i skönlitterära böcker. Läser man skönlitteratur 

varje dag har man troligen tillgång till en del böcker medan en kvällstidning är en 

förbrukningsvara som snabbt blir inaktuell.  

En annan aspekt är den att kvaliteten på litteraturen som informanterna läser inte framgår i 

en enkätundersökning. Av två informanter som uppger att de läser mycket skönlitteratur kan den 

ena läsa barnböcker för ett mindre syskon varje dag, medan en annan informant läser mer 

avancerad litteratur. Eftersom ingen gradering har gjorts av de olika svarsalternativen, och 

eftersom enkäten inte undersökt kvaliteten på litteraturen som informanterna läst, kunde det 

vara två intressanta saker att se vidare forskning på i framtiden för att nå en större precision. 

Trots ovan uppräknade nackdelar med enkätundersökningen kan man ändå dra en del 

slutsatser. Trots att informanterna kan ha missförstått, fyllt i oseriöst eller uppskattat sina 

läsvanor felaktigt, kan man ändå säga en del saker med ganska stor säkerhet. Den här 

undersökningen visar att flickor läser mer än pojkar, vilket också tidigare källor uppgett (Taube 

1995, s 118; Mål i mun 2002, s 285) och skillnaderna är stora. Det är dessutom stor skillnad 

mellan deras läsvanor. Flickorna läser alla de möjliga kategorierna – serietidningar undantaget – 

oftare än pojkarna.  

Gällande serietidningsläsandet var det lite förvånande eftersom det var relativt jämt mellan 

könen både bland dem som läser ofta och dem som läser sällan. Här stämde alltså inte hypotesen 

(avsnitt 1.2) om att pojkar läser mer serietidningar än flickor. 

Flickorna läste mer än pojkarna på Internet vilket gick tvärt emot hypotesen. Att flickorna 

skulle läsa mer på den domän som traditionellt är pojkarnas var inte väntat.  

Tidskrifter läses inte särskilt ofta av informanterna, vilket säkert hänger ihop med deras 

ålder; de har kanske inte upptäckt de framtida specialintressen de kommer att få, som tidskrifter 

ofta är relaterade till. 

Informanternas vanor på Internet handlade mest om att chatta, inte särskilt många läste vare 

sig kvällstidningar eller morgontidningar. Detta är troligen också knutet till ålder; intresset för 

nyheter väcks nog för de flesta på gymnasiet, även om det uppenbarligen finns de som läser 

tidningar varje dag bland informanterna (4 stycken). 

5.2  Diskussion av ordkunskapsdelen 

Det blev en god spridning på resultaten på ordkunskapsdelen vilket får tolkas som att orden 

varken var för lätta eller för svåra; de med högst resultat hade 18 rätt och den med lägst resultat 
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3 rätt av 20 möjliga. Att spridningen är stor är även något som de som sätter ihop 

Högskoleprovets ORD-prov är måna om: ”[f]rågeorden får inte vara så lätta att alla 

provdeltagare kan dem, men inte heller så svåra att bara ett fåtal kan dem.” (Scott 2004, s 2) Ett 

ord som dock 32 av 33 informanter svarade rätt på var sabotage, det var alltså på gränsen till för 

lätt. 

En invändning som Scott tar upp i sin studie om ORD-provet är att ”orden hanteras 

lösryckta ur sitt sammanhang” (Scott 2004, s 2) vilket är fallet även i den här undersökningen. 

Särskilt är det, som tidigare nämnts, en nackdel för personer med annat modersmål än svenska; 

men eftersom ingen informant pratade något annat modersmål hemma blev det inte ett problem 

här. Eftersom testformen är bra nog som redskap för att göra ett urval om vilka som lämpar sig 

för högre studier, lämpar den sig också bra som redskap i en C-uppsats. Det bästa sättet att testa 

ordkunskap på är troligen att göra som i Språkklyftan, där informanterna själva får definiera 

orden, men det är en tidskrävande metod både för informanter och för den som ska rätta 

proven. I en fördjupad studie hade det varit lämpligt att göra som i Språkklyftan, då hade man 

även kunnat ta med personer med annat språk än svenska som modersmål eftersom de inte 

skulle missgynnas lika mycket som i en undersökning med flervalsalternativ. I boken Svåra ord 

(Josephson, 1982 s 35) står det att läsa att man ska välja metod för att testa ordkunskap efter 

syftet med undersökningen. Josephson menar också att ”[h]uvudsaken är att testet är konstruerat 

så att det har en god diskriminerande effekt, dvs förmår skilja duktiga fp [försökspersoner] från 

dåliga”. I det här fallet får det sägas att den här undersökningen har lyckats väl, eftersom 

spridningen är stor bland resultaten. 

De båda undersökningarna – den som är gjord här, och den som gjordes av Språkklyftan – 

går inte att jämföra varandra. De båda undersökningarna är väldigt olika – informanterna är å 

ena sidan niondeklassare, å andra sidan deltagare i Arbetsmarknadsstyrelsens kurser, och orden 

har testats på olika sätt – å ena sidan lösryckta ord med olika svarsalternativ och å andra sidan 

orden i ett sammanhang, men med kravet att själv definiera varje ord. Resultaten i de båda 

undersökningarna kan alltså inte med rättvisa jämföras. Som nämndes i resultatdelen finns det 

vissa tendenser till att orden fallit i samma svårighetsgrupp (se tabell 1), men det är inte ett 

genomgående fenomen.  

Scott skriver att undersökningar har visat att flickor missgynnas av flervalsuppgifter som 

uppgiftsformat, men hon bemöter denna kritik med att flickor ”presterar bättre än pojkarna på 

detta delprov” (Scott 2004, s3). Att flickor presterar bättre stämmer även i denna undersökning, 
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även om skillnaden inte var särskilt stor: flickornas genomsnitt låg på 11,8 medan pojkarnas låg 

på 11,2.  

5.3  Diskussion av jämförelsen av ordkunskaper och läsvanor 

Som framgick i resultatdelen går det att konstatera att det finns ett samband mellan omfattande 

läsvanor och goda ordkunskaper. Korrelationskoefficienten för hela materialet blev +0,404, 

vilket enligt Pearsons modell visar att det finns ett ganska starkt samband. För pojkarna låg 

korrelationskoefficienten på +0,419, medan sambandet för flickorna var lite starkare med 

+0,466. Som det gick att läsa om förklaringen till den här metoden ligger perfekt 

överensstämmelse på +1.00, eller -1.00; det kan nämnas att det i princip är omöjligt att uppnå 

perfekt överensstämmelse med den här metoden. +0,404 kan tyckas lågt, men det är ett gott 

resultat.  

Vad beror då sambandet på? Lär man sig många nya ord av att läsa? Läser man mycket för 

att man förstår många ord? Dessa frågor går inte att svara på utifrån det undersökta materialet. 

Det är troligt att de båda beror av varandra: genom att läsa mycket stöter man på många nya ord, 

och om man kan många ord är det lättare att läsa vilket gör att man kanske gärna gör det. Och 

tvärt om: läser man lite stöter man på få ord, och stöter man på få ord blir motståndet till att ta 

sig an nya texter mer ovilligt, etc.  

Ytterligare faktorer som spelar roll i sådana här sammanhang och som inte undersökts i den 

här uppsatsen är faktorer som klass, etnicitet och bostadsort m. fl:  

 
Mottagarens tidigare erfarenheter spelar stor roll i ordförståelsen. Varje individ har ett särpräglat 

och individuellt minne baserat på tidigare erfarenheter, kunskaper, värderingar och annat. 

Ordförståelse kan därför relateras till sociala förhållanden som ålder, kön, etnicitet, yrke, 

utbildning, politiska åsikter m.m. (Scott 2004, s 8) 

 

Sådana faktorer har alltså (av avgränsningsskäl) inte tagits upp i denna undersökning då det 

egentligen inte har med uppsatsens hypotes att göra: om omfattande läsvanor hör ihop med 

goda ordkunskaper. 

I den statliga utredningen Mål i mun går det att läsa: "läsande föräldrar får med större 

sannolikhet läsande barn, än föräldrar som inte själva läser." (Mål i mun 2002, s 284) Det är inte 

bara föräldrarnas läsvanor som spelar roll, utan också vilken utbildning och vilket kön man har: 

"Bokläsandet ökar med utbildningen och kvinnor läser böcker i större utsträckning än män." 

(a.a. s 285) och så vidare: "Jämför man barn till korttidsutbildade föräldrar (dvs. föräldrar med 
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högst grundskoleutbildning) med barn till föräldrar med medelutbildning (gymnasieskola) eller 

högre utbildning (akademisk) visar det sig att ju längre utbildning föräldrarna har, desto mer läser 

barnen." (a.a. s 289) 

Både ordkunskaper och läsvanor hör alltså ihop med social bakgrund och något som bör tas 

hänsyn till i fortsatta undersökningar. 

 

6  Avslutning  

Här återfinns förslag på framtida forskning och en sammanfattande diskussion. 

6.1  Framtida forskning 

Det främsta steget för att fortsätta den här undersökningen skulle vara att utöka antalet 

informanter för att se om man kan se liknande mönster i en större grupp. Förslagsvis kunde man 

utöka undersökningen till att innefatta fler skolor i Sverige.  

Om samma enkät skulle användas skulle förslagsvis två saker ändras. Ordet sabotage skulle 

bytas ut till ett svårare ord eftersom ordet var för lätt. En andra ändring i enkäten skulle vara att 

lägga till ytterligare en kategori med uppslagsböcker och handböcker då Taube (s 118) menar att 

pojkar läser sådana oftare än flickor; det kan tänkas att pojkarna kan ha missgynnats då detta 

alternativ saknades i denna undersökning.  

Om man blickar ut lite bredare över tänkbar framtida forskning vore det intressant att 

använda samma enkät på förstaårselever på gymnasiet för att jämföra gymnasister på det 

naturvetenskapliga programmet med gymnasister på det samhällsvetenskapliga programmet. 

Vilket program har de flitigaste läsarna och är det också de som klarar sig bäst på ordkunskapen?  

En annan tänkbar möjlighet, om man vill undersöka extremgrupper kunde vara att jämföra 

praktiska linjer med studieförberedande. Då får man ett brett spektrum av informanter.  

Ytterligare en aspekt på framtida forskning kunde vara att djupare undersöka hur 

informanternas sociala bakgrund påverkar de två delarna läsvanor och ordkunskap för att 

undersöka vilka faktorer det är, förutom exempelvis grad av föräldrarnas utbildning, som 

påverkar resultaten.  

Denna undersökning lämnade inget utrymme för att undersöka elever med annat modersmål 

än svenska, men det är ytterligare en aspekt som är värd att undersöka. Vilken 

korrelationskoefficient skulle en grupp av utomlandsfödda få? När man vill lära sig ett nytt språk 
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är läsning en väldigt viktig del i lärprocessen, och kanske är sambandet till och med starkare hos 

utomlandsfödda än hos svenskfödda? 

6.2  Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis kan man säga att hypotesen som presenterades i uppsatsens inledning 

stämmer: det går att se ett samband mellan läsvanor och ordkunskaper. De som läser mycket är 

generellt sett bättre på ordkunskap, medan de som läser mindre klarar ordkunskapen sämre.  

När det gäller läsvanor var skönlitteratur den kategori där läsarna var mest utspridda; det 

fanns alla svar mellan varje dag till aldrig med ganska jämn fördelning på de olika kategorierna. 

Flickorna läser mer än pojkar både i allmänhet och på Internet. Att flickors läsvanor är mer 

omfattande är något som även tidigare källor uppgett. Flickor läser skönlitteratur mycket oftare 

än pojkar och det samma gäller för andra sorters litteratur som facklitteratur, dagstidningar och 

tidskrifter; undantaget är serietidningar där det är väldigt jämt mellan könen, men med en lite 

högre frekvens hos pojkarna. 

När det gäller ordkunskaper hade ordens svårighetsgrad en bra spridning mellan svåra och 

lätta ord, vilket märktes eftersom inget ord besvarades rätt av alla, och inte heller något ord 

besvarades felaktigt av alla. Det bästa resultatet var 18 rätt och det sämsta 3 poäng av 20 möjliga. 

Flickorna klarade ordkunskapsdelen bättre än pojkarna, även om skillnaden var liten.  
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Bilaga 1 
Del I – läsvanor  
 
1  Allmänt (Kryssa i rätt ruta och skriv på den streckade raden.) 
 
 
Är du 
 

 
 flicka 
 pojke 

 
 
Vilket språk talar du hemma? 
 

 
 svenska  
 svenska och annat 
 annat 

 
 
Vilket år är du född? 
 

 
............................. 

 
2  Vad och hur ofta läser du? (Ringa in hur ofta du läser det fetstilta alternativet.) 
 
 
skönlitteratur 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger i 
veckan 
 

 
varannan 
vecka 

 
sällan 

 
aldrig 

 
facklitteratur 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger i 
veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
dagstidningar 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger i 
veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
serietidningar 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i  
veckan 
 

 
1-3 gånger i 
veckan 

 
varannan 
vecka 

 
sällan 

 
aldrig 

 
kvällstidningar 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger i 
veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
tidskrifter 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger i 
veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
skolläsning 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger i 
veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 
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3  Internet 
a)  Ringa in det svar som stämmer in på dig. 
 
 
Har du dator hemma? 
 

 
Ja 

 
Nej 
 

 
Har du Internet hemma? 
 

 
Ja  

 
Nej 

 
 
 
b)  När du surfar på Internet, vad brukar du besöka för sidor? Ringa in det svar som 
stämmer bäst in på dig.  
 
 
morgontidningar (Ex: 
Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Uppsala Nya 
Tidning) 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger 
i veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 

 
sällan 

 
aldrig 

 
kvällstidningar (ex: 
Expressen, Aftonbladet) 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger 
i veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
communities (ex: 
Lunarstorm, Helgon) 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger 
i veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
sidor man kan chatta på 
(eller IRC, MSN Messenger, 
ICQ eller liknande) 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger 
i veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 

 
sällan 

 
aldrig 

 
sidor som har med 
skolarbete att göra 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger 
i veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 

 
bloggar 

 
varje dag 

 
4-6 gånger 
i veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
aldrig 
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c)  Har jag glömt något som du gör som har med läsning att göra?  Fyll i så fall i det i rutan 
nedan och ringa in hur ofta du gör det. Det kan vara någon företeelse på Internet som jag inte 
tagit upp, eller bara något annat som du läser.  
 
………… 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
 

 
varje dag 

 
4-6 gånger i 
veckan 

 
1-3 gånger 
i veckan 

 
varannan 
vecka 
 

 
sällan 

 
Del II – ordkunskap 
 
Kryssa i rätt ruta. 
 
 
 
Vad betyder motiv? 
 

 skäl 
 konsekvens 
 val 
 riktning 
 föreställning 

 
 
Vad betyder refusera? 
 

 borsta 
 fylla på  
 gilla 
 avvisa  
 parfymera 

 
 
Vad betyder decennium? 
 

 årstid 
 århundrade  
 kvartal 
 årtionde 
 femårsperiod  

 
 
Vad betyder sabotage? 
 

 missbruk 
 skadegörelse 
 trashank  
 illasinnat rykte  
 berusning 

 
 
Vad betyder fatal? 
 

 falsk 
 dekorativ 
 glasartad 
 mysig 
 olycksbringande  
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Vad betyder vite? 
 

 en färg 
 slipsten 
 böter 
 måttangivelse 
 konstriktning 

 
 
Vad betyder korrigera? 
 

 kasta 
 rätta 
 utveckla 
 väcka 
 stärka  

 
 
Vad betyder kronisk? 
 

 nuvarande  
 obotlig 
 allvarlig 
 ärftlig 
 avser cancer  

 
 
Vad betyder preliminär? 
 

 religiös 
 ibland 
 gäller tillsvidare 
 politisk 
 kanske omöjlig 

 
 
Vad betyder fundamental? 
 

 rasande 
 ekonomisk 
 grundläggande 
 kunnig 
 träig 

 
 
Vad betyder preparera? 
 

 förbereda 
 fylla  
 renovera 
 förstärka  
 ändra  

 
 
Vad betyder veto? 
 

 piruett 
 mätare 
 en slags fiol  
 vetenskap 
 förbud 

 
 
Vad betyder ultimatum? 
 

 försöksperson  
 riksdagsbeslut 
 sista villkor  
 avstånd 
 kommunikation 

 
 
Vad betyder kvittens? 
 

 pumpanordning 
 avresa 
 bojkott  
 krage 
 kvitto  
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Vad betyder mental? 
 

 ohälsosam  
 ovänlig 
 bruten 
 psykisk 
 sjuk 

 
 
Vad betyder konfiskera? 
 

 bromsa 
 beslagta 
 flörta  
 rensa  
 rengöra 

 
 
Vad betyder version? 
 

 sammanfattning 
 kapitel 
 ingress 
 utformning  
 text 

 
 
Vad betyder ideologi? 
 

 gudadyrkan  
 system av uppfattningar 
 träslag 
 mode 
 enkelrum 

 
 
Vad betyder favör? 
 

 förmån 
 kostnad 
 ögrupp 
 favorit 
 förord  

 
 
Vad betyder illegal? 
 

 skadlig 
 ansträngande 
 olaglig 
 tveksam  
 farlig 
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Bilaga 2 

Resultatsammanställning av alla informanters resultat 

 
 

Tabell 10 Alla informanters resultat 

Ordkunskap  Läsvanor 

Antal  
rätt Informant  

Läsvane- 
poäng Informant 

18 informant 20  15 informant 28 
18 informant 28  14 informant 29 
16 informant 9  13 informant 3 
16 informant 11  13 informant 6 
15 informant 5  13 informant 20 
14 informant 29  13 informant 34 
13 informant 4  12 informant 11 
13 informant 12  12 informant 13 
13 informant 14  12 informant 17 
13 informant 17  12 informant 21 
13 informant 18  12 informant 23 
13 informant 22  12 informant 25 
13 informant 23  11 informant 1 
12 informant 3  11 informant 4 
12 informant 8  11 informant 5 
12 informant 21  11 informant 14 
12 informant 25  10 informant 7 
12 informant 26  10 informant 15 
11 informant 13  10 informant 16 
11 informant 32  9 informant 12 
11 informant 33  9 informant 18 
10 informant 1  9 informant 22 
10 informant 6  8 informant 9 
10 informant 10  8 informant 10 
10 informant 15  8 informant 30 
10 informant 19  8 informant 32 
10 informant 27  6 informant 26 
8 informant 2  5 informant 2 
8 informant 34  5 informant 8 
7 informant 16  5 informant 27 
7 informant 30  4 informant 19 
6 informant 24  2 informant 24 
3 informant 7  1 informant 33 
      

 
I tabell 10 återfinns informanternas läsvanepoäng och ordkunskapsresultat. Tabellen syftar till att 

ge läsaren en mer ingående bild av enskilda informanters resultat. Exempelvis kan visar tabellen 

att informant 20, 28 och 29 alla tre hamnade bland de 6 med högst resultat på båda delarna.  

 


