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Sammandrag 

En välutvecklad läsförståelse är bland annat betydelsefull för skolframgång. Mot bakgrund av 

att andelen utrikesfödda har ökat i Sverige, har den svenska befolkningen numera varierande 

språkkunskaper och utbildningsbakgrunder. Syftet med denna kvantitativa undersökning är att 

undersöka läsförmåga över tid såsom det återspeglas i högskoleprovets LÄS-prov, med 

huvudfokus på personer med utländsk utbildning.  

  Resultatet i undersökningen visar på ett fallande resultat på högskoleprovets LÄS-prov hos 

de två yngsta åldersgrupperna och ett ökat resultat hos de två äldsta, oavsett vilken 

utbildningsbakgrund dessa har. Vidare framgår att provdeltagare med utländsk utbildning 

generellt har lägre poängmedelvärde jämfört med deltagare med svensk utbildning. Dessutom 

blir avstånden större mellan dessa utbildningstyper ju äldre deltagarna blir. När olika typer av 

utländska utbildningar jämförs sinsemellan har deltagare med utländsk högskoleutbildning 

nästintill genomgående det högsta poängmedelvärdet, medan deltagare med utländsk utbildning 

under gymnasienivå oftast har det lägsta. Sammantaget ger resultateten av studien visst stöd för 

interdependenshypotesen, som utgår från att individers läs- och skrivförmågor är gemensamma 

för alla språk. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, läsning, läsförståelse, LÄS-prov, högskoleprovet, 

utländsk utbildning  
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1 Inledning  

Det råder ingen tvekan om att god läsförståelse har en stor betydelse för såväl skolframgång 

som människors allmänna möjligheter att tillgodogöra sig information och orientera sig i ett 

demokratiskt samhälle. I början av skolåren ligger ett stort fokus på att eleverna ska lära sig att 

avkoda text, men ju högre upp i utbildningen de kommer desto mer sker kunskapsupphämtning 

genom läsning (Hedman 2012:87–88). Av den anledningen är en god läsförståelse en avgörande 

faktor vid högre studier. Tillika vilar det demokratiska samhället på att medborgarna kan inta 

och förmedla information genom text (Litteraturutredningen 2012:31). Att kunna läsa, förstå 

och tolka skriven text har därmed flera funktioner.  

 Trots att läsförståelse intar en sådan nyckelroll för människors möjligheter till såväl 

skolframgång som deltagande i samhällslivet, visar undersökningar att läsförståelsen hos 

svenska elever har försämrats över tid. Exempel på detta är PISA-rapporterna från 2000–2012 

och PIRLS-rapporterna 2001–2011, vilka bägge har visat på försämrad läsförmåga hos svenska 

grundskoleelever. Däremot tycks de senaste resultaten från mätningarna 2015 respektive 2016 

visa på trendbrott (Skolverket 2016:6, Skolverket 2017:20). Dock bör påpekas att resultaten till 

viss del är fortsatt låga i förhållande till de tidigare resultaten.  

 Dessutom är det tydligt att den svenska befolkningen har blivit allt mer heterogen då andelen 

utrikesfödda har ökat. År 2000 var andelen utrikesfödda i Sverige 11,3 % och år 2018 utgjorde 

denna grupp 19,1 % av befolkningen (SCB 2019a, SCB 2019b). I jämförelser mellan 

språkförmågor hos infödda talare och andraspråksinlärare finns skillnader i behärskningsnivå, 

vilket kanske är föga förvånande. Vidare kan man föreställa sig att det finns en variation i 

språkförmågan beroende på vilken utbildningsnivå de utrikesfödda har och hur gamla de är.  

 Mot bakgrund av det ovanstående framstår det som en högst relevant uppgift att närmare 

undersöka hur äldre personer än grundskoleelever presterar på läsförståelsetest under samma 

period som OECD-undersökningarna, men också om det finns skillnader mellan resultatet för 

personer med svensk respektive utländsk utbildning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka läsförmåga över tid såsom det återspeglas i högskoleprovets 

LÄS-del, med särskilt fokus på personer med utländsk utbildning. Dels syftar undersökningen 

till att jämföra hur resultatet från provdelen skiljer sig mellan grupper med olika 

utbildningsbakgrunder, dels hur resultatet för grupperna har förändrats över tid. De variabler 
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som används i undersökningen är svensk och utländsk utbildning, olika typer av utländsk 

utbildning samt ålder. Frågeställningarna för undersökningen är: 

• Hur förhåller sig olika gruppers poängmedelvärde för högskoleprovets LÄS-prov i 

relation till varandra?  

• Hur har poängmedelvärdet från LÄS-provet förändrats inom dessa grupper från 

vårterminen 2000 till vårterminen 2011?  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att inledningsvis ge en kort historik av högskoleprovet samt förklara 

vilka delar som ingår i testet, inklusive LÄS-provet som är objektet för denna undersökning. 

Därefter kommer jag att presentera vad som ingår i begreppet läsförståelse. Jag redogör även 

för relevant forskning inom andraspråksutvecklig samt lyfter vilka utmaningar som 

andraspråksinlärare kan stöta på i mötet med text på sitt andraspråk. Slutligen redovisas resultat 

från tidigare internationella läsförståelsetest samt en för denna undersökning relaterad studie 

där provresultatet för högskoleprovets ORD-del har analyserats.  

2.1 Högskoleprovet  

Högskoleprovet är ett standardiserat prov som infördes våren 1977 (Stage & Ögren 2011:1). 

Standardiserade prov kännetecknas av att de genomförs, tolkas och poängsätts på ett 

standardiserat sätt. Med andra ord ges och sker instruktionerna, tidsbegränsningen och 

poängsättningen på samma villkor för alla provdeltagare (Woolfolk & Karlberg, 2015:553).  

 Sedan införandet år 1977 har högskoleprovet använts som ett urvalsverktyg för antagning 

till vidare studier vid universitets- och högskoleutbildningar. Under årens gång har vissa 

förändringar skett i högskoleprovets utformning och de senaste revideringarna har genomförts 

1996 samt hösten 2011 (Stage & Ögren 2011:2, Lyrén & Ögren 2013:1). Från 1996 fram till 

höstterminen 2011 har provet bestått av fem delprov fördelat på totalt 122 uppgifter. Provets 

kvantitativa del, vilken mäter förmågan att tänka logiskt vid matematiska problem, har bestått 

av två delprov med 20 respektive 22 uppgifter. Den verbala provdelen, vilken mäter den 

språkliga förmågan som anses krävas vid högskolestudier, har fördelats på tre delprov med 

totalt 80 uppgifter (Stage & Ögren 2010:7). De verbala proven som fanns under denna 

femtonåriga period var LÄS, vilken mätte svensk läsförståelse, ORD som mätte ordförståelse 

samt ELF som mätte engelsk läsförståelse (Stage & Ögren 2010:7). Alltsedan höstterminen 
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2011 består dock provet av 160 uppgifter, varav den kvantitativa och verbala delen består av 

80 uppgifter vardera (Lyrén & Ögren 2013:1).  

2.1.1 LÄS-provet 

Som tidigare nämnts förändrades högskoleprovet senast hösten 2011. Förändringarna av den 

verbala delen rörde i första hand ORD-provet som ansågs ha ett för stort utrymme, men även 

LÄS-provet omarbetades (Stage & Ögren 2010:8, Lyrén & Ögren 2013:2). LÄS har sedan 1996 

fram till vårterminen 2011 bestått av fem långa texter med 20 tillhörande uppgifter. Den nya 

provutformningen som började gälla hösten 2011 innebär att uppgifterna är detsamma till 

antalet men att texternas längd och antal har modifierats. Tre av de tidigare fem långa texterna 

har bytts ut mot sex kortare texter med två uppgifter vardera. Dessutom har skrivtiden ändrats. 

Fram till hösten 2011 har LÄS-provet haft en egen blocktid på 50 minuter, men numera delar 

LÄS skrivtid med ELF, ORD och den nyinförda provdelen MEK (Stage & Ögren 2010:7, 21). 

Deltagarna får därmed skriva alla fyra verbala delprov fördelade på två block à 55 

minuter (Lyrén & Ögren 2013:1). 

2.2 Läsförståelse 

Läsförståelse har ingen entydig betydelse, men en definition av läsförståelse är ”att utvinna och 

skapa mening genom att genomsöka och samspela med skriven text” (Bråten 2008:47). Denna 

definition skiljer sig från det engelska begreppet literacy som omfattar mer än bara traditionell 

läsning av skrift. I termen literacy inkluderar man även skriftspråksbaserat tal, grundläggande 

förmågor i matematik och naturvetenskap samt tolkande av kartor, tabeller och bilder m.m. 

(OECD 2016a:28, Franker 2013:773–774).  

 Franker (2013:774) menar att de flesta forskare är överens om att läsning består av två 

huvudaktiviteter. Läsaren måste visuellt analysera skriften och samtidigt göra en tolkning av 

textens innebörd (Franker 2013:774). I Bråtens (2008:47–49) beskrivning av läsförståelse bryts 

förmågan ner till sju komponenter. Han menar att dessa samverkar med varandra på ett 

komplext sätt, samtidigt som de samverkar med aktuella texten. Dessutom har sociokulturella 

faktorer en påverkan på dessa komponenter (Bråten 2008:47–49). De sju komponenterna som 

Bråten lyfter är ordavkodning, talspråk, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskaper om 

skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation. Vid svårigheter med läsförståelse är det 

sannolikt att läsaren har svårt för en av dessa, men svårigheterna kan också bero på en 

kombination av flera komponenter (Bråten 2008:49). Fortsättningsvis redogör jag för delar av 
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de komponenter som jag finner relevanta samtidigt som jag framför andra forskares resonemang 

parallellt. 

 Ordavkodning avser den grundläggande förmågan i läsning, med andra ord, att kunna 

identifiera skrifttecken som ord och därefter ta fram såväl ordets ljud som betydelse ur minnet 

(Bråten 2008:47). En god läsare kan avkoda eller identifiera ord i en text utan stor ansträngning 

och har utvecklat ett så kallat läsflyt. För att få bra läsflyt krävs mycket övning, och personer 

som läser mycket tenderar att bli duktiga på att avkoda snabbt (Bråten 2008:49–50). Har läsaren 

däremot problem med avkodning behöver hen lägga stor möda på att förstå enskilda ord. 

Eftersom uppmärksamheten är begränsad blir förståelsen för textens innehåll sekundär (Bråten 

2008:49). Ordavkodningens samband med läsförståelse är mest framträdande bland nybörjare 

i läsning, vilket inte sällan är barn. Bland äldre läsare brukar brister i läsförståelse bero på andra 

orsaker, exempelvis otillräcklig ordförståelse (Bråten 2008:49).  

 Även talspråket, vilket innefattar den muntliga språkkompetensen, är viktig för 

läsförståelsen (Bråten 2008:58). Det svenska skriftspråket är ljudenligt, vilket innebär att den 

muntliga kompetensen bör vara välutvecklad för att man ska kunna ta stöd i den under läsningen 

(Wedin 2010:29, 36). Även ordförråd och verbalt minne ingår i muntlig kompetens enligt 

Bråtens resonemang (Bråten 2008:55). Vid jämförelse av läsare med bättre och sämre 

läsförståelse tenderar skillnader inom ordförråd och verbalt minne att vara synliga (Bråten 

2008:58). 1  

 Vad ordförrådet beträffar, har dess storlek och graden av läsförståelse ett tätt samband 

(Oakhill m.fl. 2018:79). Det ordförråd som läsaren innehar bör motsvara det som används i 

texten för att läsaren ska kunna förstå (Bråten 2008:56). Däremot behöver en läsare inte kunna 

alla ord i en text för att förstå innehållet, utan obekanta ord går att inte sällan att förstå utifrån 

sammanhanget (Oakhill m.fl. 2018:80). Hur stor andel av orden som läsaren behöver känna till 

för att förstå texten är forskare emellertid oeniga om. Oakhill m.fl. (2018:80) hänvisar till att 

det skulle röra sig om 90 %, medan Enström (2013:178) anger att det kan röra sig mot uppemot 

95 % av alla ord.  

 Det verbala minnet, vilket också ingår i den muntliga språkkompetensen, är också en 

förutsättning för läsförståelse. Språkliga enheterna såsom ord, fraser och meningar lagras i 

korttids-, arbets- eller långtidsminnet. Läsaren måste för det första lagra det nyligen lästa så 

pass länge att hen hinner uppfattar vad hen läser. För det andra behöver läsaren sammanfoga 

                                                 

1 Bråten bygger här sitt resonemang på en studie av Frank R. Vellutino från 2003. 
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olika delar av det lästa för att förstå innehållet, och för det tredje måste läsare använda det 

verbala minnet för att kunna koppla andra typer av kunskaper till det lästa (Bråten 2008:57, 

Oakhill m.fl. 2018:32). 

 Läsaren behöver också ha kunskaper om skriftspråk för att förstå textinnehållet (Bråten 

2008:66). Exempel på detta är kunskap om vad som kännetecknar olika texttyper, men också 

vilka skillnader som finns mellan talat och skrivet språk (Bråten 2008:66–67).  

 Bråten lyften även komponenten kognitiva förmågor som exempelvis handlar om läsarens 

uppmärksamhet. Uppmärksamhet är en förutsättning för förståelse av text, och är texten 

krävande kommer ett större behov av uppmärksamhet att behövas. Bristande koncentration kan 

grunda sig i neurologiska störningar, men låg motivation, lågt intresse för innehållet och 

bristfälligt ordförråd kan också vara orsaker till ett minskat uppmärksamhetspann (Bråten 

2008:61).   

 En komponent som flera forskare framhåller som central för läsförståelse är förkunskaper. 

Bråten menar att det förmodligen inte finns någon annan komponent som enskilt är så 

avgörande för läsförståelse som denna (Bråten 2008:65). Att använda sig av förkunskaper i 

läsningen ger möjlighet för läsaren att kunna koppla ihop ny och gammal kunskap för att 

utveckla en djupare förståelse inom ett visst område, men också för att dra slutsatser om vad 

som kommer att hända senare i texten (Bråten 2008:63–64). Vidare krävs förkunskaper för att 

läsaren ska kunna göra inferenser (Oakhill m.fl. 2018:56–57). Det innebär att läsaren använder 

tidigare förvärvade kunskaper för att fylla i de tomrum som texter ibland kan lämna, men 

läsaren gör också inferenser när hen använder sig av ledtrådar i texten för att förstå dold 

information (Reichenberg 2006:219–220). Brister i områden som kräver förkunskaper beror 

dock inte alltid på att en läsare inte besitter kunskaperna. Det handlar snarare om att läsaren inte 

förstår att hen måste göra en aktiv insats eller att hen kopplar fel kunskaper till texten (Bråten 

2008:65–66, Reichenberg 2006:216). 

2.3 Andraspråkinlärares språkutveckling och läsförståelse  

I detta avsnitt redogör jag för centrala aspekter av andraspråksutveckling samt svårigheter som 

specifikt andraspråksinlärare kan möta vid läsning på andraspråket, även om alla komponenter 

som har presenterats ovan inverkar på alla individers läsförståelse.  

 Den generella språkutvecklingen som såväl yngre som vuxna andraspråksinlärare erfar vid 

inlärandet av sitt andraspråk är på många sätt lik den process som barn genomgår vid inlärandet 

av sitt modersmål. Emellertid finns också vissa skillnader (Wedin 2010:25). Exempelvis har 
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inte social bakgrund och individuella egenskaper någon inverkan på den naturliga 

inlärningsgången vare sig det gäller modersmåls- eller andraspråksinlärare. Däremot är dessa 

faktorer betydande vid inlärandet av ett andraspråk när det gäller inlärningshastighet och slutlig 

behärskningsnivå (Abrahamsson 2009:197). 

 Språkinlärning hos barn tenderar att beskrivas som en snabbare och enklare process jämfört 

med vuxnas. Detta är emellertid inte hela sanningen eftersom kraven på språklig kompetens 

hos barn är lägre jämfört med vuxna (Wedin 2010:33–35). Ålder har emellertid visat sig ha en 

betydelse vid inlärandet av ett andraspråk när det gäller den slutliga behärskningsnivån 

(Abrahamsson 2009:205, 225). De individer som påbörjar sin andraspråksinlärning redan i 

barndomen, vid omkring 2–3 års ålder, når i högre utsträckning samma behärskningsnivå som 

infödda talare. I kontrast till detta varierar den slutliga nivån stort bland de personer som lär sig 

ett andraspråk i vuxen ålder (Abrahamsson 2009:226–227).  

 Även inlärarens socioekonomiska status har en effekt på inlärningens hastighet och 

framgång. Till socioekonomisk status hör faktorer som utbildning, inkomst, yrke samt 

föräldrarnas yrkes- och utbildningsbakgrund. Framför allt är sambandet tydligt när det gäller 

formell andraspråksinlärning, eftersom skolframgång ofta korrelerar med social klass. Däremot 

är det inte klasstillhörigheten i sig som medför framgång i skolsammanhang, utan det handlar 

snarare om vilka erfarenheter, traditioner m.m. som individen har med sig till skolan och i 

vilken mån dessa överensstämmer med skolans syn (Abrahamsson 2009:198–199). Även 

Wedin (2010:38) påtalar utbildningsbakgrundens betydande roll för vuxna inlärares läs- och 

skrivutveckling. Samtidigt framhåller hon att elever i vissa fattiga länder inte lär sig de mest 

grundläggande färdigheterna i läsande och skrivande under hela grundskoletiden. Därför kan 

skolgångens längd bli en missvisande vägledning om inlärares förkunskaper i 

skriftspråk (Wedin 2010:50).   

 För vuxna andraspråksinlärare som redan har tillgodogjort sig ett eller flera förstaspråk kan 

kunskaper i detta/dessa språk ha både för- och nackdelar vid inlärning av ett nytt språk. Ett 

vanligt uttryck för att fånga detta fenomen är transfer, vilket betecknar processen när inläraren 

använder språkliga drag från tidigare inlärda språk vid bruket av andraspråket (Wedin 2010:29). 

Transfer kan vara till individens fördel om det nya språket har företeelser som överensstämmer 

med tidigare språkliga erfarenheter och det är i allmänhet lättare att lära sig språk som är likt 

förstaspråket (Wedin 2010:27).  

 Ett antagande om andraspråkutveckling, som är relaterat till ovanstående och som har fått 

ett stort genomslag i forskningen inom området är interdependenshypotesen som Jim Cummins 

myntade under 70-talet (Magnusson 2013:637, Cummins 2017:138). Det följer av 
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interdependenshypotesen att om en individ har fått en effektiv undervisning som främjar 

förmågor inom läsande och skrivande på förstaspråket överförs dessa förmågor till 

andraspråket, förutsatt att individen exponeras för andraspråket och har en motivation att lära 

sig det (Cummins 2000:38). Med andra ord förutsäger hypotesen att kunskaper inom läsande 

och skrivande tillhör en gemensam kunskapsbas för alla språk och att färdigheterna kan 

överföras mellan språk med rätt förutsättningar (Cummins 2017:138–139). Flera studier tyder 

på att det skulle kunna finnas en sådan gemensam förmåga. Begreppet common underlying 

proficiency (CUP) används också som beteckning för detta och i vissa fall refererar CUP även 

till gemensamma kognitiva eller akademiska förmågor som kan användas inom alla 

språk (Cummins 2000:38–39).  

 För individer som läser på ett andraspråk finns vissa aspekter som särskilt kan vålla problem. 

Liksom har framförts tidigare är det svenska skriftspråket ljudenligt, vilket innebär att det 

skrivna språket förutsätter att man har kunskaper inom muntligt språk (Wedin 2010:29, 36). Att 

det finns ett sådant starkt samband mellan talat och skrivet språk kan bli ett hinder för 

andraspråksinlärare som inte har förvärvat en god språkförmåga, men detta gäller främst barn 

då de har mindre kunskap om språkets ljudsystem (Bråten 2008:58, Magnusson 2013:636).  

 Vidare möter andraspråksinlärare oftare obekanta ord jämfört med modersmålstalare 

(Grøver Aukrust & Rydland 2008:107). Ett brett ordförråd är viktigt eftersom både läshastighet 

och läsförståelse ökar om orden är bekanta (Enström 2013:173). Ett problem är dock att 

andraspråksinlärare måste bredda sitt ordförråd på relativt kort tid för att komma ikapp med 

modersmålstalares behärskningsnivå (Enström 2013:169).  

 Dessutom stöter andraspråkinlärare oftare på texter med teman som kräver förkunskaper som 

inlärarna inte besitter (Grøver Aukrust & Rydland 2008:107). Cummins (2001:11) menar att 

när det gäller andraspråkinlärare kan dessa särskilt stöta på två problem relaterade till 

förkunskaper och läsning. För det första kan de ha svårighet att förstå samband mellan kunskap 

de har förvärvat på förstaspråket och ny kunskap som de möter i läsningen på andraspråket. För 

det andra kan det finnas väsentliga kulturskillnader mellan textens innehåll och inlärarens 

förkunskaper. Framför allt gäller detta äldre andraspråksinlärare som har begränsade läs- och 

skrivfärdigheter på förstaspråket och de inlärare som inte har avslutat sin tidigare 

utbildning (Cummins 2001:11).  
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2.4 Läsförståelse och läsförmåga: tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för såväl den yngre som den äldre svenska befolkningens 

resultat i internationella studier av läsförmåga och läsförståelse. Därefter kommer jag att 

presentera en för denna undersökning relaterad studie där resultatet för högskoleprovets ORD-

prov har analyserats.  

2.4.1 Internationella studier av läsförmåga hos ungdomar 

Organisation for Economic Co-operation and Development, förkortad OECD, genomför 

regelbundet internationella undersökningar av läsförmåga, läsförståelse och läsvanor. En av de 

studier som genomförs bland ungdomar är PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study). PIRLS undersöker såväl läsförmåga som attityder till läsning hos elever som går i 

grundskolans fjärdeklass (Skolverket 2017:7). Syftet är bland annat studera elevernas 

läsförmåga både nationellt och internationellt samt att följa utvecklingen över tid (Skolverket 

2017:11). Vid varje testtillfälle testas elevernas läsförmåga inom två texttyper, sakprosa och 

skönlitteratur. Studien har genomförts vart femte år med start år 2001 och Sverige har deltagit 

under alla fyra tillfällen som hittills har erbjudits (Skolverket 2017:10).  

 Vid det första testtillfället 2001 nådde det svenska fjärdeklassarna toppresultat med det 

högsta genomsnittliga resultatet. Det goda resultatet gällde i synnerhet inom skönlitterär läsning 

då Sverige hade signifikant högre resultat än majoriteten av länderna. Enda undantaget inom 

detta område var England som delade förstaplatsen med Sverige. Däremot fanns en större 

spridning bland de engelska elevernas resultat. Även i läsning av sakprosa presterade de 

svenska eleverna väl. Inom delen som mäter informationsorienterad läsning låg emellertid det 

svenska resultatet närmre de övriga deltagande ländernas resultat (Skolverket 2003:10).  

 Under 2006 var resultatet för de svenska fjärdeklassarna över både det internationella 

genomsnittet och OECD-genomsnittet, men i jämförelse med resultatet från föregående 

mätning syntes en tydlig nedgång. Det fallande resultatet gällde både litteratur- och 

informationsorienterad läsning (Skolverket 2007:42–45). Vid efterföljande mätning 2011 sjönk 

resultatet ytterligare. Denna nedgång var som tydligast inom läsning av sakprosa (Skolverket 

2012:6–7). 

 Under den senaste undersökningen 2016 skedde dock en vändning för Sveriges del, eftersom 

resultaten från detta provtillfälle låg ungefär på samma nivå som under mätningen 2001. 

Däremot var Sveriges resultat lägre på den internationella skalan jämfört med under den första 

mätningen 2001 (Skolverket 2017:16). Vid den föregående mätningen 2011 fanns en stor 
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skillnad mellan resultatet i läsning av skönlitteratur respektive sakprosa. Denna skillnad 

förekom inte lägre under 2016, utan eleverna presterade på samma nivå inom bägge texttyperna 

(Skolverket 2017:26).  

En ytterligare läsundersökning som genomförs bland ungdomar är PISA (Programme for 

International Student Assessment). Denna syftar bland annat till att mäta 15-åringars kunskaper 

i läsförståelse och genomförs vart tredje år (Skolverket 2016a:9). Uppgifterna som används i 

studierna är i första hand inriktade på att undersöka hur väl förberedda 15-åringarna är inför 

framtiden och är inte kopplade till de deltagande ländernas respektive kursplan (Skolverket 

2010:20, Fredriksson m.fl. 2018:48). Fokus ligger därför på huruvida denna åldersgrupp har de 

läsförmågor som krävs i det moderna samhället och är viktiga för ”ett livslångt lärande” 

(Skolverket 2016a:9). Sverige har deltagit i samtliga undersökningar, således vid sju tillfällen, 

men resultatet för studien år 2018 har inte offentliggjorts.   

År 2000 låg de svenska elevernas resultat inom läsförmåga relativt mycket över OECD-

genomsnittet och Sverige hamnade på fjärdeplats av de 32 deltagande länderna (Skolverket 

2010:13–14, Skolverket 2001:18). Vid mätningen tre år senare föll Sverige ner ett steg i relation 

till de övriga ländernas resultat. En ytterligare nedgång i resultatet skedde 2006, eftersom de 

svenska eleverna vid detta tillfälle hamnade på en sjundeplats. Rent generellt skilde sig 

resultatet från 2006 relativt lite från resultatet från 2000, men däremot hade resultatet för 

gruppen med de allra svagaste läsarna sjunkit sen första mätningen 2000 (Skolverket 2010:13–

14). År 2009 låg Sveriges medelpoäng ungefär på OECD-genomsnittet. Vid testtillfället 2012 

hamnade emellertid de svenska eleverna under genomsnittet, vilket var det lägsta någonsin 

(Skolverket 2013:133–134).   

Under den senaste sammanställda mätningen 2015 ökade Sveriges resultat i läsförståelse 

sedan föregående mätning. Resultatet vid detta tillfälle låg på en liknande nivå som det från 

2009, men var fortfarande lägre än resultatet från 2000, 2003 och 2006 (Skolverket 2016a:22).  

I rapporten Invandringens betydelse för skolresultaten (2016b) framgår att en av orsakerna 

till det sjunkande resultatet i PISA:s läsförståelsetest mellan 2000 och 2012 är den ökande 

andelen elever med utländsk bakgrund. Elever med utländsk bakgrund har haft en sämre 

utveckling i resultaten i jämförelse med de elever som har svensk bakgrund. Dock menar 

Skolverket att enbart 14 % av de sjunkande resultaten kan förklaras med den ökade andelen 

elever med utländsk bakgrund och att urvalet från denna grupp elever är förhållandevis litet. 

Med bakgrund mot detta måste resultatutvecklingen företrädesvis ges en annan förklaring 

(Skolverket 2016b:8).  
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2.4.2 Internationella studier av läsförmåga hos vuxna 

Utöver studier av ungdomars läsförmåga och läsförståelse, har OECD även utfört 

internationella undersökningar av den vuxna befolkningens kunskaper och färdigheter. Under 

perioden 1994–1998 har IALS (International Adult Literacy Study) genomförts vid flera 

tillfällen i samarbete med Statistics Canada (OECD 2000:ix–x). Sverige har deltagit en gång 

1994 (OECD 2016b:9). Detta var en stickprovsundersökning där deltagare i åldern 16–65 år 

fick i uppgift att svara på frågor om skolgång, yrke och läsvanor och därefter göra ett lästest. 

Tre förmågor testades: prose literacy, vilket innefattar förmågan att läsa texter ur vardagslivet 

såsom tidningar och broschyrer, document literacy, vilket inkluderar förmågan att tolka kartor, 

diagram och blanketter samt quantitive literacy, som inbegriper förmågan att tillgodogöra sig 

kvantitativ information ur texter (Skolverket 1996:15, 23). 

Uppgifterna som deltagarna fick utföra var på en stegrande svårighetsgrad 1–5. Nivå 1 

motsvarade de basfärdigheter i läsning som man räknar med att elever som har avslutat årskurs 

tre i svenska grundskolan behärskar. Nivå 3 motsvarade målen för en niondeklassare och nivå 

5 omfattade de mest avancerade läsförmågorna. För att klara uppgifter på nivå 5 behövde 

deltagarna exempelvis kunna dra slutsatser utifrån bakgrundskunskaper (Skolverket 1996:16–

22, 26).  

 Vid testtillfället 1994 hamnade den svenska befolkningen högst upp i rankingen inom alla 

tre läsområden (OECD 2000:13). Omkring 33 % av de svenska deltagarna klarade uppgifter 

som antingen låg på nivå 4 eller nivå 5. Inom ett specifikt område, prose literacy, klarade 

omkring 74 % av svenskarna uppgifter på nivå 3, medan 7,5 % endast klarade nivå 1 

(Skolverket 1996:23, 26). Vidare fanns vissa skillnader mellan olika deltagargruppers resultat 

i läsförståelsetestet. De två yngsta åldersgrupperna under 35 år hade bättre läsförmåga än de 

övriga tre äldre åldersgrupperna (Skolverket 1996:27). Emellertid menar Skolverket (1996:27) 

att skillnaden möjligen kan härledas till åldersgruppernas utbildningsbakgrund. I den äldsta 

åldersgruppen, 56–65 år, hade cirka hälften av gruppen endast genomgått en förgymnasial 

utbildning. I kontrast var andelen deltagare med endast förgymnasial utbildning 27,4 % bland 

deltagare 36–55 år, och bland deltagare under 35 år var andelen 14,2 %. I jämförelse med de 

övriga deltagande länderna var dock sambandet mellan läsförmåga och utbildning relativt 

otydligt hos den svenska befolkningen, men majoriteten av de svenska deltagarna med 

universitetsutbildning klarade uppgifter på nivå 4 eller 5 (Skolverket 1996:27).  

 Bland samtliga länder fanns en skillnad mellan läsförmåga hos infödda och utrikesfödda, 

och Sverige var inget undantag i detta sammanhang. Tvärtom var avståndet stort mellan dessa 
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två grupper (Skolverket 1996:42). Andelen deltagare som inte klarade uppgifter på nivå 3 var 

mer än dubbelt så stor hos utrikesfödda än hos infödda deltagare. Detta innebar också att den 

största delen av gruppen med invandrad bakgrund inte nådde högre än nivå 3 i testet (Skolverket 

1996:42–43). 

 Även under de senaste åren har OECD genomfört undersökningar av vuxnas läsförmåga. 

Undersökningen PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 

är något mer utvidgad än IALS då den, utöver läsförmåga, mätte grundläggande färdigheter i 

matematik (SCB 2015:7). Undersökningen genomfördes 2011–2012 och urvalet för studien 

var, liksom IALS, deltagare i åldern 16–65 år (SCB 2015:6, 9).  

 Jämfört med de övriga 23 deltagande länderna, hade den svenska befolkningen god 

läsförståelse och resultatet för Sverige var signifikant över OECD-genomsnittet (SCB 2013:23). 

Kunskapsnivåerna i PIAAC motsvarade inte till fullo de som användes i IALS. I Vuxna med 

svaga färdigheter (2015:14) har Statistiska centralbyrån justerat de fem nivåerna som användes 

i IALS för att kunna jämföra resultaten från de två studierna. Det framgår i jämförelsen mellan 

dessa studiers resultat att andelen deltagare med otillräckliga läsfärdigheter har ökat samtidigt 

som andelen deltagare med hög läsfärdighet har minskat vid mätningen 2011–2012 (SCB 

2015:14–15). Vidare var Sverige bland de länder som också hade störst skillnader mellan hög- 

och lågpresterande och ungefär 14,2 % hade en läsförmåga som inte motsvarade den som krävs 

för arbetslivet (SCB 2015: 9–10).  

 Sverige var även ett av de deltagande länderna som hade störst skillnad mellan bland annat 

låg- och högutbildade samt infödda och icke-infödda (SCB 2015:10). Rent generellt framkom 

att utbildning korrelerade med god läsförmåga. Inom alla åldersgrupper hade deltagare med hög 

utbildning högre genomsnittspoäng än deltagare med låg utbildning (SCB 2013:43). När det 

gäller läsförmågor hos infödda respektive utrikesfödda fanns en stor skillnad och dessutom hade 

utrikesfödda lägre poäng än infödda oavsett vilken utbildningsbakgrund de hade (SCB 2015:10, 

SCB 2013:51). Exempelvis var det fler infödda med eftergymnasial utbildning än utrikesfödda 

med samma utbildningsbakgrund som klarade uppgifter på nivå 3 eller högre. För infödda var 

andelen något högre än 85 % och för utrikesfödda något lägre än 55 % (SCB 2013:51).  

 Bland åldersgrupperna fanns också vissa skillnader som är värda att närmre kommentera. 

Bland deltagare som var under 55 år var det avsevärt fler som klarade sig bra i läsningen än de 

som hade låga läsfärdigheter. Jämförelsevis hade hälften från deltagare från åldersgruppen 55–

65 år otillräckliga eller låga läsfärdigheter (SCB 2015:21).  
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2.4.3 Andra aspekter av språkförmåga 

Ord på prov (2017) är en studie där Anna W Gustafsson och David Håkansson har undersökt 

ordförståelse i högskoleprovet och i denna ingår två delundersökningar – en provstudie och en 

ordstudie. Fortsättningsvis redogör jag enbart för provstudien, eftersom den har störst relevans 

för min undersökning.  

Provstudien är en totalundersökning där författarna har analyserat poängmedelvärdet för 

högskoleprovets ORD-prov för att se hur resultatet på detta prov har förändrats över tid 

(Gustafsson & Håkansson 2017:45, 50). För att få en insyn i eventuella förändringar har de satt 

olika grupper av provdeltagare i relation till varandra och jämfört deras respektive 

poängmedelvärden över tid. Författarna jämför provresultatet för deltagare från olika 

åldersgrupper, olika utbildningsbakgrunder samt olika könstillhörigheter (Gustafsson & 

Håkansson 2017:45). Undersökningen utgår från provsvar på högskoleprovets ORD-prov från 

våren 2000 till våren 2011 (Gustafsson & Håkansson 2017:50).  

 Inledningsvis behandlar Gustafsson och Håkansson det övergripande poängmedelvärdet för 

ORD-provet, i vilket samtliga provsvar ingår. Sammantaget sjunker det övergripande resultatet 

under den aktuella perioden. Från våren 2000 fram till våren 2004 är poängmedelvärdet relativt 

konstant. Därefter sker det en större minskning under våren 2005, men poängmedelvärdet ökar 

vid provtillfället därefter. Andra större minskningar sker under våren 2007 och våren 2009, men 

däremellan ökar provmedelvärdet, även om poängmedelvärdet inte når samma nivåer som vissa 

tillfällen innan hösten 2006. Under våren 2010 sjunker också poängmedelvärdet avsevärt, för 

att för första gången ligga under 20 poäng och under efterföljande provtillfällen fortsätter 

provmedelvärdet ligga på ungefär samma nivå (Gustafsson & Håkansson 2017:50–52). 

 Gustafsson och Håkansson (2017:47) fördelar ålder på fyra kategorier: 20 år eller yngre, 

21–24 år, 25–39 år samt 40 år eller äldre. Författarna lyfter att åldersgruppernas respektive 

provmedelvärde skiljer sig stort från varandra. De två äldsta åldersgrupperna har kontinuerligt 

högre poängmedelvärde än de två yngre åldersgrupperna, men det är den allra äldsta gruppen 

som genomgående står för det högsta poängmedelvärdet under den aktuella perioden 

(Gustafsson & Håkansson 2017:55–58). Emellertid menar författarna att ord är något man lär 

sig hela livet och att det därför är förklarligt att de äldre provdeltagare gör bättre ifrån sig på ett 

prov som handlar om just ordförståelse (Gustafsson och Håkansson 2017:55). Vidare 

framkommer att resultatet för de två yngsta åldersgrupperna sjunker över tid, medan den äldsta 

åldersgruppens resultat ökar över tid. Dessutom ökar avståndet mellan den yngsta och den 
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äldsta åldersgruppen. För deltagare i åldersgruppen 25–39 år är resultatet relativt konstant 

(Gustafsson och Håkansson 2017:57–58). 

 Gustafsson & Håkansson framhåller att även om åldersgruppen 40 år eller äldre har de högsta 

resultaten vid samtliga tillfällen får detta inget större genomslag. Detta beror på att antalet 

provdeltagare från denna grupp är litet och dessutom har minskat över tid, samtidigt som 

deltagare från de yngsta åldersgrupperna har ökat (Gustafsson och Håkansson 2017:58). 

 När det gäller utbildning har författarna enbart fokuserat på svensk utbildning (Gustafsson 

och Håkansson 2017:61–62). Vid jämförelse av poängmedelvärdet för deltagare med respektive 

utan svensk högskoleutbildning framgår att poängmedelvärdet är högre för deltagare med 

högskoleutbildning. Från hösten 2008 och framåt är avståndet mellan dessa gruppers respektive 

provmedelvärde högre än perioden innan, med undantag från hösten 2009, och klyftan är som 

störst under slutet av den aktuella perioden (Gustafsson och Håkansson 2017:62). Gustafsson 

och Håkansson menar att orsaken till att det finns liknande utveckling vad beträffar 

utbildningsbakgrund och åldersgrupp är att det till viss del finns en korrelation mellan ålder och 

utbildning. Inom gruppen med svensk högskoleutbildning är medelåldern högre än för gruppen 

där uppgift om högskoleutbildning saknas. Författarna framhåller emellertid att deltagare med 

högskolutbildning alltid har högre poängmedelvärde, oavsett åldersgrupp. Detta innebär att inte 

hela skillnaden kan förklaras med denna samvariation (Gustafsson och Håkansson 2017:63–

64). När enbart deltagare utan uppgift om högskoleutbildning jämförs framgår att 

deltagargruppen med endast avslutat grundskoleutbildning oftast presterar det lägsta 

poängmedelvärdet (Gustafsson och Håkansson 2017:68). 

 Sammantaget menar Gustafsson och Håkansson att variablerna avslutad utbildning och kön 

har ett signifikant lägre samband med prestationsvariabeln jämfört med ålder och 

högskoleutbildning, vilka är de variabler som har störst påverkan på provresultatet (Gustafsson 

och Håkansson 2017:73–75).  

3 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras det material och den metod som används i undersökningen. 

Inledningsvis avhandlas metoden för undersökningen. Därefter redogör jag för vilket material 

som har använts samt presenterar beteckningar som brukas i resultatsavsnittet. Under 

materialavsnittet ingår även ett underavsnitt där jag redogör för de aktuella gruppindelningarna 

samt antalet provdeltagare i varje gruppsammansättning.   
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3.1 Metod 

Då materialet omfattar samtliga provdeltagares poängmedelvärde från vårterminen 2000 till 

vårterminen 2011 och inget urval ur populationen har gjorts, är detta en så kallad 

totalundersökning (Eliasson 2013:44). För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag 

använt mig av en kvantitativ metod. I denna undersökning är en kvantitativ metod i första hand 

lämplig eftersom att den ger möjlighet till generaliseringar av olika gruppers resultat (Eliasson 

2013:21, 29–30). Emellertid kan det vara svårt eller rent av omöjliga att kvantifiera vissa 

företeelser (Eliasson 2013:27). Exempelvis kan inte den kvantitativa metoden ge någon 

förståelse för resultatet på ett individuellt plan.  

3.2 Material 

Uppsatsens material består av en sammanställning av olika gruppers poängmedelvärde på 

högskoleprovets läsförståelsedel. Provsvaren från högskoleprovet har gjorts tillgängliga av 

institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet i anonymiserad form 

tillsammans med uppgifter om ålder och utbildning.  

 Materialet sträcker sig från vårterminen år 2000 fram till vårterminen år 2011. Totalt antal 

deltagare under denna period med 23 provtillfällen var närmre 927 000 personer (Gustafsson 

& Håkansson 2017:46). I det materialet som jag kommer att använda inkluderas dock enbart 

915 442 deltagare. Anledningen till att vissa deltagares resultat inte räknas med i materialet är 

att några av proven exempelvis är ogiltiga, inkorrekt ifyllda eller att provdeltagarna har valt att 

avbryta sitt deltagande i provskrivningen. Vidare inkluderar inte materialet resultat från 

deltagare som har haft tillgång till specialanpassningar under sin skrivtid, det vill säga personer 

som har någon form av synskada eller läs- och skrivsvårighet.  

 Anledningen till att jag har valt att använda material som sträcker sig från vårterminen 2000 

till vårterminen 2011 är att förutsättningen för provdeltagandet under denna tid har varit relativt 

konstant. Precis som nämnt i avsnitt 2.1 har den senaste omarbetningen av högskoleprovet skett 

hösten 2011, och dessförinnan har inte provet förändrats sedan 1996 (Stage & Ögren 2010:70–

72, Lyrén & Ögren 2013:1). 

 För att skilja mellan provtillfällena i de olika figurerna som presenteras i såväl material- som 

resultatsavsnitten, har jag valt att beteckna vårterminen med A och höstterminen med B. Detta 

innebär t.ex. att vårterminen 2007 benämns 2007A. N, som används i figurbeskrivningarna, 

betecknar det totala antalet observationer som beräkningarna grundar sig på.   
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3.2.1 Provdeltagare 

I följande avsnitt redogör jag dels för de gruppindelningar som används i undersökningen, dels 

för antalet provdeltagare vid de 23 provtillfällena. Inledningsvis presenteras samtliga deltagare 

och samtliga provdeltagare fördelat på fyra olika åldersgrupper. Därefter presenteras antalet 

provdeltagare fördelat på svensk och utländsk utbildning. Avslutningsvis redovisas antalet 

deltagare fördelat på fyra olika typer av utländsk utbildning. 

 I figur 1 framgår det totala antalet provdeltagare för varje termins provtillfälle från vårprovet 

2000 till vårprovet 2011.  

 

 

Det som tydligast urskiljs i figuren är att fler personer väljer att skriva provet som erbjuds under 

vårterminerna i jämförelse med höstterminerna. Vidare framgår att under hela den undersökta 

perioden är deltagarantalet som högst under vårterminen 2000; vid detta tillfälle deltar 62 527 

personer. Antalet deltagare varierar något under de efterföljande vårterminerna från 2001 fram 

till 2009. Samtidigt visar figuren att deltagarantalet under vårterminerna under dessa år är lägre 

i jämförelse med början och slutet av hela den undersökta perioden.  Under vårterminen 2001 

är antalet medverkande 46 378, vilket är det högsta under denna period med lägre deltagare. 

Våren 2008 sker vårterminernas lägsta deltagande då enbart 37 169 personer väljer att delta. En 

vändning i hur många som deltar sker våren 2009. Antal personer som skriver provet vid detta 

provtillfälle är 45 158. Vidare blir ökningen tydligare vårterminen 2010 då deltagarna uppgår 

mot 57 039 personer och följande vårtermin är antalet 59 321.  
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Figur 1. Totalt antal provdeltagare per provtillfälle. N = 915 442 
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 Som framgått tidigare har höstterminerna, i jämförelse med vårterminerna, ett lägre 

deltagande, men det finns ett liknande mönster med ett högre antal deltagare under början och 

slutet av den undersökta perioden. Höstterminen år 2000 deltar 38 428 personer, men i kontrast 

till vårterminen 2000 är inte detta höstterminernas högsta deltagande. Däremot finns en 

variation och ett minskande i deltagarantalet under de efterföljande provtillfällena, i likhet med 

vårterminernas deltagande.  

 Höstterminernas lägsta provdeltagande infaller höstterminen 2007, då enbart 26 461 

medverkar. Av höstterminernas alla provtillfällen är antalet deltagare som högst vid 

provtillfället hösten 2009, då 40 691 väljer att delta. Under den sista höstterminen som ingår i 

denna undersökning, år 2010, minskar antalet något i jämförelse med föregående år. Antalet 

under detta provtillfälle är 40 658.  

 Vad gäller kategorin ålder fördelas denna i enlighet med Gustafsson och Håkansson 

(2017:47) på kategorierna 20 år eller yngre, 21–24 år, 25–39 år samt 40 år eller äldre. Figur 2 

visar antalet provdeltagare per provtillfälle fördelat på de fyra olika åldersgrupperna.  

 

 

I figuren finner vi att deltagare som är 20 år eller yngre utgör den största gruppen vid samtliga 

provtillfällen. Dessutom ökar denna grupp över tid. När det gäller den näst största gruppen sker 

ett skifte under den aktuella perioden. I början av perioden, från vårterminen 2000 fram till 

höstterminen 2002, utgör åldersgruppen 25–39 år den näst största gruppen. Därefter intar 

deltagare i åldersgruppen 21–24 år denna plats från och med provtillfället vårterminen 2003 
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Figur 2. Antal provdeltagare per provtillfälle fördelat på ålder. N = 915 442 



21 

 

fram till det sista undersökta tillfället 2011. Liksom för den yngsta åldersgruppen sker en ökning 

av provdeltagare i åldersgruppen 21–24 år över tid. Deltagare som är 40 år eller äldre utgör 

konstant den grupp som står för det minsta deltagandet och dessutom minskar deltagare från 

denna grupp något över tid. Även deltagare från åldersgruppen 25–39 år minskar över tid.  

 När det gäller utbildning kommer informationen om detta från att de medverkande 

självständigt har fyllt i uppgifter på svarshäftenas framsidor. Vad beträffar svensk utbildning 

efterfrågar svarblanketten både pågående och avslutade utbildningar. Däremot är inte kraven 

detsamma för utländska utbildningar, då enbart avslutade utbildningar efterfrågas. Eftersom 

information om pågående utländsk utbildning inte efterfrågas kommer undersökningen endast 

ta hänsyn till högsta avslutad utbildning. Som tidigare framgått i avsnittet ovan (3.2) utgår 

materialet från 915 442 personers provsvar. Av dessa har totalt 30 681 personer uppgett att de 

har genomfört någon typ av utländsk utbildning. Innehållet i figur 3 visar det totala antalet 

provdeltagare fördelat på svensk respektive utländsk utbildning.  

 

 

I jämförelse framgår tydligt att antalet provdeltagare med utländsk utbildning är i klar minoritet 

vid samtliga av de undersökta provtillfällena. Antalet deltagare med utländsk utbildning är som 

högst vårterminen 2011. Vid detta provtillfälle skriver 1 855 personer ur denna grupp provet. 

Andra provtillfällen då denna grupp har högt deltagande är vid vårproven 2000 och 2010. 

Antalet provskribenter är vid dessa tillfällen 1 794 respektive 1 714 personer. Deltagargruppens 

lägsta deltagande återfinns hösten 2001, då enbart 938 personer har valt att delta. Två andra 

tillfällen med lågt deltagande från denna grupp är hösten 2001 och hösten 2008, då deltar 938 
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Figur 3. Antal provdeltagare per provtillfälle fördelat på svensk respektive utländsk utbildning. N = 915 442 
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respektive 944 personer. Som störst deltagande har gruppen utländsk utbildning under våren 

2000, våren 2011 samt våren 2010, tillfällen då antalet provdeltagare generellt också var som 

högst (se figur 1 ovan).   

 Vad gäller kategorin utländsk utbildning utgår jag från samma kategoriseringar som 

efterfrågas på svarblanketten och dessa är: utländsk utbildning under gymnasienivå, nordisk 

gymnasieutbildning eller motsvarande, utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande 

samt utländsk högskoleutbildning. I tabell 1 framgår hur det totala antalet provdeltagare med 

olika typer av utländsk utbildning fördelar sig på dessa kategorier.  

 

Tabell 1. Totalt antal provdeltagare med olika typer av utländsk utbildning från våren 2000 till våren 20ll 

Utbildnings-

kategori 

Under 

gymnasienivå 

Nordisk 

gymnasieutb. 

Utomnordisk 

gymnasieutb. 

Utländsk 

högskoleutb. 
Summa 

Antal provdeltagare 9 047 10 631 5 868 5 135 30 681 

 

Det högsta provdeltagandet står deltagare med nordisk gymnasieutbildning eller motsvarande 

för. Antalet provdeltagare med denna utbildningstyp är totalt 10 631 under hela den aktuella 

perioden. Den näst största gruppen utgörs av provdeltagare med utländsk utbildning under 

gymnasienivå: 9 047 personer har uppgett att de har denna typ av utbildning. De två 

utbildningsgrupperna med lägst deltagande under hela perioden är de med utomnordisk 

gymnasieutbildning eller motsvarande samt utländsk högskoleutbildning. Deltagarantalet inom 

dessa utbildningskategorier är 5 868 respektive 5 135. Med andra ord är deltagare med utländsk 

högskoleutbildning något färre än provdeltagare utan högskoleutbildning. I figur 4 framgår 

antalet provdeltagare med olika typer av utländska utbildningar per provtillfälle. 
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Som framgår av figuren står provdeltagare med nordisk gymnasieutbildning eller motsvarande 

för det största deltagandet, dock med vissa undantag. Vid provtillfällena under vårterminen 

2000, höstterminen 2000, höstterminen 2008 samt vårterminen 2011 är den största gruppen 

deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå. Gruppen med utländsk utbildning 

under gymnasienivå är vid övriga provtillfällen den näst största av de fyra grupperna.  

 Den gruppen som utgör den minsta varierar något. Deltagare med utländsk 

högskoleutbildning är vid majoriteten av tillfällena den minsta deltagargruppen. Däremot är 

provskribenter med utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande den minsta gruppen 

vid bägge provtillfällena under 2003 och 2007 samt från hösten 2009 till våren 2011. Detta 

beror på att antalet deltagare med utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande minskar 

över tid, samtidigt som antalet deltagare med utländsk högskoleutbildning ökar. Antalet 

deltagare från de övriga två utbildningskategorierna ökar också över tid.  

3.3 Reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet bör betraktas som relativt hög. Eftersom detta är en 

totalundersökning bör en upprepad undersökning av samma material visa på samma resultat. 
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Däremot finns alltid en risk att jag som utfört undersökningen har gjort misstag vid hanterande 

av studiens variabler.  

4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat disponerat på tre underavsnitt. 

Inledningsvis redovisas poängmedelvärdet för samtliga deltagare från vårterminen 2000 till 

vårterminen 2011. Därefter redogör jag för det övergripande resultatet fördelat på ålder.  

Fortsättningsvis presenteras poängmedelvärdet för deltagare med svensk respektive utländsk 

utbildning fördelade på ålder (avsnitt 4.2). I detta avsnitt redogör jag också för resultatet för 

varje åldersgrupp enskilt fördelat på svensk respektive utländsk utbildning. Ordningen för detta 

är yngst till äldst. I det sista underavsnittet (4.3) avhandlar jag resultatet för deltagare med olika 

typer av utländsk utbildning. 

4.1 Övergripande provresultat 

I detta avsnitt redovisar jag det övergripande resultatet för LÄS-provet där samtliga provsvar 

ingår. Även resultatet för samtliga deltagare fördelade på ålder presenteras.  

  I figur 5 framgår samtliga provdeltagares poängmedelvärde för LÄS-provet över tid.  
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Figur 5 ger vid handen att poängmedelvärdet inte är särskilt konstant. Tvärtom rör sig resultatet 

upp och ner under periodens 23 provtillfällen. Även om poängmedelvärdet på LÄS-provet 

varierar relativt mycket under den aktuella perioden, indikerar trendlinjen att det övergripande 

poängmedelvärdet för LÄS-provet minskar över tid.   

 Vid det första undersökta provtillfället är poängmedelvärdet relativt lågt, i vart fall i 

jämförelse med de toppar som provmedelvärdet når vid flertalet senare tillfällen. 

Poängmedelvärdet är 11,92 under våren 2000. Att jämföra med provresultatet från våren 2001, 

då ett av den aktuella periodens högsta poängmedelvärden 12,87, återfinns. Vid det 

efterföljande provtillfället sker dock en minskning från 12,87 till 11,74. Därefter ökar 

poängmedelvärdet återigen fram till hösten 2002, men provmedelvärdet når inte samma nivå 

som under våren 2001 utan det når som högst ett poängmedelvärde på 12,51 poäng. Vidare 

minskar poängmedelvärdet återigen fram till hösten 2003. En vändning sker dock redan vid det 

efterföljande provtillfället. Våren 2004 infaller den aktuella periodens högsta 

poängmedelvärde: 13,23 poäng. Dock sker den längsta perioden av sjunkande resultat efter 

detta. Fram till höstterminen 2005 sjunker resultatet från 13,23 till 11,61, vilket innebär en 

skillnad på 1,62 poäng. Detta är också den största minskningen under hela den aktuella 

perioden.  

 Under våren 2006 noteras en ökning i poängmedelvärdet: provmedelvärdet 12,96 är den 

aktuella periodens näst högsta. Däremot sjunker resultatet redan under hösten samma år. 

Dessutom är 11,46 poäng, som uppmäts under detta tillfälle, ett av periodens lägsta 

poängmedelvärde. Vid provtillfället därefter, våren 2007, ökar poängmedelvärdet återigen. 

Däremot når poängmedelvärdet fortfarande en blygsam nivå i jämförelse med resultatets övriga 

toppar. Hösten 2007 faller resultatet på nytt och poängmedelvärdet ligger vid detta tillfälle på 

11,85 poäng. Under våren 2008 stiger provmedelvärdet till 12,81 poäng. Hösten samma år sker 

emellertid en mindre minskning, men det rör sig endast om en marginell skillnad mellan 

poängmedelvärdena under 2008. Resultatet för LÄS-provet fortsätter dock att sjunka med 0,6 

poäng under efterföljande vårtermin. En tillfällig uppgång sker under hösten 2009 och 

poängmedelvärdet når vid detta tillfälle 12,47 poäng. Våren 2010 faller provmedelvärdet till 

bottennivå. Det är under detta provtillfälle som den aktuella periodens lägsta poängmedelvärde 

registreras: 11,32 poäng. Hösten samma år stiger poängmedelvärdet återigen och uppgår då till 

12,33 poäng. Vid det sista undersökta provtillfället sjunker poängmedelvärdet på nytt och även 

detta resultat är ett av de lägsta.  
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 Från våren 2001 fram till hösten 2008 är att det endast under höstterminerna som 

provmedelvärdena sjunker till lägstanivåer. Däremot sker en förändring från och med våren 

2009 då det i stället är under vårterminerna som resultatet för provet faller som mest.  

 Jag övergår nu till att diskutera provresultatet över tid fördelat på åldersgrupper. Figur 6 

visar poängmedelvärdet för samtliga deltagare fördelat på de aktuella åldersgrupperna. 

 

 

Rent generellt följer de olika åldersgrupperna varandra vad det gäller upp- och nedgångar i 

poängmedelvärdena. Däremot syns en tydlig förändring från hösten 2008 och framåt, då 

avståndet mellan åldersgruppernas poängmedelvärde ökar.  

 Den yngsta åldersgruppen är den av de fyra åldersgrupperna som presterar det lägsta 

poängmedelvärdet vid majoriteten av provtillfällena. Det enda undantaget är hösten 2007 då 

denna grupp, med sina 11,87 poäng i medelvärde, har högre resultat än alla de övriga 

åldersgrupperna. Vid 17 av de 23 undersökta provtillfällena har den äldsta gruppen de högsta 

poängmedelvärdena. Denna åldersgrupp har således det högsta resultatet vid flest tillfällen. Vid 

de övriga 6 tillfällena varierar vilken grupp som har högst resultat. Höstterminen 2007 har alla 

de övriga åldersgrupperna högre poängmedelvärde än åldersgruppen 40 år eller äldre och det 

är också vid detta tillfälle som den yngsta åldersgruppen har det högsta provmedelvärdet. 

Däremot är skillnaden mellan gruppernas medelpoäng marginell. Under hösten 2007 har den 

äldsta gruppen en medelpoäng om 11,71, gruppen 25–39 år en medelpoäng om 11,82 poäng, 

gruppen 21–24 år en medelpoäng om 11,85 och den yngsta gruppen en medelpoäng om 11,87. 
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 Under våren 2001 och 2007 har både åldersgruppen 21–24 år och 25–39 år högre 

poängmedelvärde än den äldsta gruppen. Däremot är det gruppen 21–24 år som visar de högsta 

poängmedelvärdena vid dessa två provtillfällen. Även under vårterminen 2004 har bägge 

grupperna högre provmedelvärde än åldersgruppen 40 år eller äldre, men däremot är det 25–39 

år som har det högsta. Vid varsitt tillfälle är den näst äldsta och näst yngsta gruppens 

poängmedelvärde enskilt högre än den äldsta gruppens poäng. Under höstterminen 2001 har 

åldersgruppen 21–24 år högre resultat, och under vårterminen 2003 har åldersgruppen 25–39 

år högre poängmedelvärde än 40 år eller äldre. 

 När det gäller poängmedelvärdena för de två mellersta åldersgrupperna sker två förändringar 

över tid. För det första pågår ett skifte i vilken grupp som har högst provmedelvärde av dessa 

två. För det andra ökar avståndet mellan dessa gruppers resultat. Den näst yngsta gruppen har 

högre resultat än 25–39 år vid flest tillfällen mellan våren 2000 och våren 2004, dock med 

undantag från våren 2002 och våren 2003. Från hösten 2004 fram till våren 2011 är det dock 

det omvända. Gruppen 25–39 år har högre poängmedelvärde än åldersgruppen 21–24 år vid 

flest provtillfällen under denna period, dock med undantag från våren och hösten 2007, då den 

näst yngsta gruppen har högre poängmedelvärde. Vid ett provtillfälle under våren 2008, har 

grupperna samma medelvärde, 12,97 poäng. Sammantaget har den näst äldsta gruppen högre 

poängmedelvärden än den näst yngsta vid flest tillfällen än vice versa. Som tidigare nämnt ökar 

också avståndet mellan de två mellersta åldersgruppernas poängmedelvärden. I figuren framgår 

detta tydligast på resultatet från vårterminen 2009 och fram till vårterminen 2011.  

  Slutligen bör också noteras att det sker olika förändringar över tid inom dessa grupper. De 

två yngsta gruppernas poängmedelvärde sjunker i viss mån över tid. Till skillnad från detta ökar 

de två äldsta gruppernas resultat över tid. Ökningen framgår emellertid tydligast den allra äldsta 

gruppens resultat.  

4.2 Svensk och utländsk utbildning 

I detta avsnitt redogör jag för poängmedelvärdet för deltagare med svensk respektive utländsk 

utbildning. Inledningsvis redovisar jag poängmedelvärdet för deltagare med svensk utbildning 

och därefter för deltagare med utländsk utbildning. I bägge fallen är dessa utbildningstyper 

fördelade på de fyra åldersgrupperna. Därefter kommer jag redogöra för varje åldersgrupp 

enskilt, då fördelade på svensk respektive utländsk utbildning. Åldersgrupperna presenteras då 

i ordningen yngst till äldst.   
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 Innehållet i figur 7 visar poängmedelvärdet för deltagare med svensk utbildning fördelat på 

de aktuella åldersgrupperna.  

 

 

Vid en första anblick kan tyckas att figuren med poängmedelvärdet för deltagare med svensk 

utbildning inte skiljer sig avsevärt från det övergripande resultat fördelat på ålder (se figur 7). 

Detta beror naturligtvis på att provdeltagare med svensk utbildning utgör en så stor del av det 

totala deltagarantalet (96,6 %). Även om det finns stora likheter, finns en del punkter som 

avviker.  

 Den yngsta åldersgruppen har genomgående de lägsta poängmedelvärdena. Vid ett tillfälle, 

hösten 2007, har dock åldersgruppen 21–24 år samma provmedelvärde som den yngsta 

gruppen. Bägge grupperna har då 11,87 poäng, vilket fortfarande innebär att detta är 

provtillfällets lägsta poängmedelvärde.  

  Deltagare som är 40 år eller äldre innehar det högsta poängmedelvärdet vid flest 

provtillfällen; endast vid 3 tillfällen har någon annan åldersgrupp det högsta poängmedelvärdet. 

Våren 2001 har åldersgruppen 21–24 det högsta provmedelvärdet. Vid provtillfällena våren 

2004 och 2007 är det åldersgruppen 25–39 år som intar denna plats. Vad samtliga av tidpunkter 

har den äldsta gruppen näst lägst poängmedelvärde. 

 I likhet med det övergripande resultatet, framkommer också här att det sker en förändring i 

vem som presterar bättre av åldersgrupperna 21–24 år och 25–39 år. I början av den aktuella 

perioden har den näst yngsta gruppen något högre poängmedelvärde än 25–39 vid fler tillfällen. 

Våren 2000, hösten 2000, hösten 2001, hösten 2002, hösten 2003 samt våren 2004 har deltagare 
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Figur 7. Poängmedelvärde för LÄS-provet för deltagare med svensk utbildning fördelat på ålder. N = 884 761 
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som är 21–24 år högre poängmedelvärde än de deltagare som ingår i gruppen 25–39 år. Däremot 

växlar detta från hösten 2004 fram till våren 2011. Under denna period har den näst äldsta 

gruppen nästintill oavbrutet högre poängmedelvärde än åldersgruppen 21–24 år. Ett undantag 

påträffas under våren 2007 då åldersgruppen 21–24 år har ett marginellt högre medelvärde.  

 Som fallet var för de poängmedelvärden som redovisades i figur 6 syns också en trend där 

avstånden mellan poängmedelvärdena ökar från höstterminen 2008 fram till vårterminen 2011. 

Vidare framgår att de två äldsta åldersgruppernas resultat ökar över tid. Samtidigt presterar de 

två yngsta grupperna något sämre över tid, men i jämförelse med de två äldsta gruppernas 

ökning över tid, är dessa förändringar inte lika markanta.  

 Jag övergår nu till att redovisa resultatet för provdeltagare med utländsk utbildning. Figur 8 

visar poängmedelvärdet för deltagare med utländsk utbildning fördelat på de aktuella 

åldersgrupperna. 

 

 

I kontrast till resultatet som redovisades i figur 7 är avstånden mellan vissa åldersgruppers 

respektive resultat stora från starten fram till våren 2003. Undantaget är de två yngsta 

åldersgrupperna vars resultat ligger ganska nära varandra under hela den aktuella perioden. Vid 

provtillfället våren 2002 ligger även resultatet för deltagare i åldersgruppen 25–39 år nära de 

två yngsta åldersgrupperna. Även från våren 2003 fram till hösten 2005 visar dessa grupper 

genomsnittliga resultat som ligger relativt nära varandra. Från våren 2005 och till våren 2006 

är klyftan mellan alla åldersgruppernas resultat liten, med undantag från allra yngsta gruppen 

vars provmedelvärde ligger högre vid provtillfället våren 2006. Vid provtillfället hösten 2006 
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Figur 8. Poängmedelvärde för LÄS-provet för deltagare med utländsk utbildning fördelat på ålder. N = 30 681 
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ökar klyftan så som den avspeglar sig i poängmedelvärdet för åldersgruppen 40 år eller äldre 

och de tre andra åldersgrupperna. Avståndet fortsätter på ett liknande sätt att öka fram till hösten 

2008. Vid detta provtillfälle sker en vändpunkt när alla åldersgruppers resultat ligger nära 

varandra, och detta fortsätter fram till det sista undersökta provtillfället. Med andra ord varierar 

poängmedelvärdet för den äldsta gruppen i större grad över tid i jämförelse med de övriga tre 

åldersgruppernas provmedelvärde.  

 Resultatet i figur 8 varierar stort när det gäller vilken grupp som presterar det högsta 

respektive det lägsta poängmedelvärdet över tid. Från vårterminen 2000 fram till vårterminen 

2008 alternerar de två yngsta åldersgrupperna vad beträffar det högsta uppmätta 

provmedelvärdet. Det finns dock ett undantag: under provtillfället hösten 2005 är det gruppen 

25–39 år som har det högsta poängmedelvärdet. Från hösten 2008 fram till våren 2011 är det 

konsekvent en av de två äldsta åldersgrupperna som har det högsta poängmedelvärdet.  

 Totalt sett har deltagare från gruppen 21–24 år det högsta poängmedelvärdet vid flest 

tillfällen. Detta sker vid nio tillfällen: höstterminerna 2001, 2004 och 2006 samt vårterminerna 

2002, 2003, 2004, 2006, 2007 och 2008. Även deltagande från den yngsta åldersgruppen, 20 år 

eller yngre, har det högsta poängmedelvärdet vid flera tillfällen. Vid 7 av de 23 undersökta 

tillfällena har denna grupp det högsta resultatet. Detta inträffar under våren 2000, hösten 2000, 

våren 2001, hösten 2002, hösten 2003, våren 2005 samt hösten 2007. Två mönster kan skönjas 

ur den yngsta gruppens poängmedelvärde. För det första inträffar dessa tillfällen då gruppen 

har det högsta poängmedelvärdet mer frekvent i början av den undersökta perioden. För det 

andra visar gruppen på ett sämre resultat över tid. 

 Gruppen 40 år eller äldre står för det lägsta poängmedelvärdet flest gånger och detta sker vid 

15 provtillfällen. Däremot påbörjas ett trendbrott vårterminen 2005 då deltagare som är 21–24 

år presterar marginellt sämre. Provtillfället därefter, höstterminen 2005, är det den yngsta 

gruppen som har de lägsta resultaten, och den har då 0,19 poäng mindre än den äldsta gruppen. 

Vårterminen 2006 är det åldersgruppen 25–39 år som har det lägsta poängmedelvärdet. Vid 

provtillfället under hösten samma år fram till vårterminen 2008 är dock den äldsta gruppens 

poängmedelvärde återigen det lägsta. En vändpunkt sker under hösten 2008. Från och med detta 

tillfälle är det den yngsta gruppen som har det lägsta poängmedelvärdet och detta fortsätter fram 

till det sista provtillfället våren 2011.  

 När det gäller utvecklingen över tid för respektive åldersgrupp, faller poängmedelvärdet för 

de två yngsta åldersgruppen relativt kraftigt över tid. Samtidigt som detta sker håller resultatet 

för åldersgruppen 25–39 år en förhållandevis jämn nivå som i viss mån stiger och resultatet för 

den äldsta gruppen visar på en tydlig ökning över tid. Däremot består de två äldsta grupperna 
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genomgående av ett litet antal deltagare, vilket kan vara en förklaring till de stora variationerna 

i resultaten.  

 Jag övergår nu till att jämföra deltagare med svensk respektive utländsk utbildning utifrån 

de olika åldersgrupperna. I figur 9 redovisas poängmedelvärdet för deltagare 20 år eller yngre 

fördelat på svensk respektive utländsk utbildning.  

 

 

Provmedelvärdet från deltagargrupperna ligger relativt nära varandra och det följer i viss mån 

samma upp- och nedgångar. När det gäller vilken av de två deltagargrupperna som presterar det 

högsta poängmedelvärdet kan ett mönster skönjas. Provdeltagare med utländsk utbildning har 

ett högre provmedelvärde vid flest tillfällen i början av den aktuella perioden. Detta gäller från 

våren 2000 fram till våren 2005. Undantagen för detta är dock hösten 2001, våren 2003 samt 

bägge provtillfällena 2004.  Under dessa tillfällen när deltagare med svensk utbildning når det 

högsta poängmedelvärdet varierar skillnaden mellan i genomsnitt 0,21 och 0,54 poäng. Under 

våren 2001 når deltagare med utländsk utbildning sitt högsta poängmedelvärde för hela 

perioden eftersom deras poäng vid denna tidpunkten är 12,96. Gruppens lägsta 

poängmedelvärde är 10,31 (våren 2011). 

 Från hösten 2005 fram till det sista undersökta provtillfället vårterminen 2011 har deltagare 

med svensk utbildning oavbrutet det högsta poängmedelvärdet, och skillnaden mellan 

gruppernas poäng varierar mellan en genomsnittsnittspoäng från 0,05 till 0,93 under denna 

period. Deltagare med svensk utbildning når dock sitt högsta uppmätta poäng under 
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vårterminen 2004. Poängen är vid detta tillfälle 12,93. Gruppens lägsta poängmedelvärde är 

10,98 (våren 2010). 

 Vad gäller förändringar över tid pekar bägge gruppernas resultat nedåt över tid; däremot är 

förändringarna i resultatet för deltagare med utländsk utbildning mer framträdande.  

I nedanstående figur, det vill säga figur 10, framgår poängmedelvärdet i åldersgruppen 21–

24 år fördelat på svensk respektive utländsk utbildning. 

 

 

I viss mån följer provmedelvärdet för de två deltagargrupperna varandra även om avståndet 

mellan grupperna varierar något. Vidare framgår att bägge utbildningsgruppernas resultat faller 

över tid.  

Under det första undersökta provtillfället, vårterminen 2000 är provmedelvärdet för de bägge 

grupperna 12,05 poäng. Därefter har deltagare med svensk utbildning det högsta 

poängmedelvärdet vid samtliga tillfällen. Skillnaden mellan gruppernas medelvärde varierar 

mellan i genomsnitt 0,24 och 1,19 poäng. Vid provtillfällena våren 2005 samt våren 2011 är 

skillnaden som störst, även om bägge gruppernas poängmedelvärden är låga vid dessa tillfällen.  

 De tillfällen när deltagare med utländsk utbildning presterar sina högsta poängmedelvärden 

är det tydligt att gruppen med svensk utbildning också har höga resultat. Det högsta 

provmedelvärdet för deltagare med utländsk utbildning är 12,88 och detta inträffar våren 2006. 

Därefter är våren 2001 samt våren 2004 de provtillfällen då denna grupp presterar högt, 12,49 

respektive 12,72 poäng. Deltagare med utländsk utbildning har sitt lägsta poängmedelvärde 
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under vårterminen 2011, eftersom poängen vid detta tillfälle är 10,45. Vidare når gruppen med 

utländsk utbildning två av sina lägre resultat under vårterminerna 2005 och 2010 med 

poängmedelvärden på 11,06 respektive 11,03.  

 Deltagargruppen med svensk utbildning har en medelpoäng om 13,46 under vårterminen 

2004, vilket är gruppens högsta. Våren 2006 är poängmedelvärdet för denna grupp 13,19 poäng 

och under våren 2001 är poängmedelvärdet 13,15. Deltagare med svensk utbildning har sitt 

lägsta resultat under vårterminen 2010 eftersom poängmedelvärdet då ligger på 11,36. 

Dessutom utgör resultaten från hösten 2006 samt våren 2011 också två av gruppens lägsta, 

11,61 respektive 11,64.  

 Jag övergår nu till att jämföra deltagare inom åldersgruppen 25–39 år. Illustrationen i figur 

11 visar poängmedelvärdet för deltagare 25–39 år fördelat på svensk respektive utländsk 

utbildning.  

 

 

I figuren framgår tydligt att provmedelvärdet för deltagare med utländsk utbildning aldrig är 

högre än poängmedelvärdet för deltagare med svensk utbildning. Däremot visar 

provmedelvärdet för bägge utbildningsgrupperna på en viss förbättring över tid. En skillnad 

mellan gruppernas utvecklingsförlopp är dock att provmedelvärdet för deltagare med svensk 

utbildning ökar något mer över tid i jämförelse med den andra gruppen. 

 Skillnaderna mellan gruppernas resultat är som störst under vårterminen 2008. Avståndet 

mellan de bägge grupperna är vid detta tillfälle 1,87 poäng i medelvärde. Det minsta avståndet 
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mellan utbildningsgruppernas provmedelvärde är 0,61 och påträffas hösten 2005. Medelvärdet 

för skillnaden mellan gruppernas respektive poängmedelvärde är 1,13.  

 Gruppen 25–39 år med svensk utbildning når sitt högsta poängmedelvärde hösten 2009 och 

vid denna tidpunkt är medelvärdet 13,54 poäng. Vidare är medelpoängen från vårterminerna 

2004 och 2006 ytterligare några av de högsta, 13,49 respektive 13,45. Gruppens lägst uppmätta 

poängmedelvärde, 11,69, inträffar höstterminen 2006. Även höstterminerna 2001 och 2007 är 

provtillfällen då gruppen presterar sina lägsta poäng. Poängmedelvärdena är vid dessa tillfällen 

11,80 respektive 11,90.  

 Motsvarande åldersgrupp med utländsk utbildning når sitt högst provmedelvärde under 

hösten 2008. Poängen är vid detta tillfälle 12,57, vilket i jämförelse med det högsta resultatet 

för deltagare med svensk utbildning skiljer sig med 0,97 poäng. Ytterligare två av de högsta 

resultaten från gruppen med utländsk utbildning påträffas våren 2004 och hösten 2009. Vid 

dessa tillfällen är poängmedelvärdena 12,40 respektive 12,42. Gruppens lägsta resultat är 10,55 

och inträffar höstterminen 2001. Hösten 2006 är gruppens poängmedelvärde 10,67 och våren 

2011 uppvisar också bland de sämsta poängmedelvärdena för denna utbildningsgrupp. 

Provtillfällenas poängmedelvärden är vid dessa tillfällen 10,67 respektive 10,60.  

Fortsättningsvis jämförs resultatet för åldersgruppen 40 år eller äldre. Figur 12 visar 

poängmedelvärdet för deltagare 40 år eller äldre fördelat på svensk respektive utländsk 

utbildning.  
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Det framgår tydligt att gruppen med svensk utbildning genomgående har det högsta 

provmedelvärdet, och det finns ett stort avstånd mellan gruppernas respektive 

poängmedelvärden. Våren 2003 är skillnaden mellan gruppernas poängmedelvärde 2,83 poäng, 

vilket är den största differensen mellan gruppernas resultat. Den minsta skillnaden mellan 

gruppernas resultat är 1,17 poäng, vilket inträffar hösten 2008. De bägge utbildningsgruppernas 

poäng visar på en förbättring över tid, även om deltagare med svensk utbildning genomgår en 

något mer framträdande ökning under perioden.  

Det högsta poängmedelvärdet som deltagargruppen med svensk utbildning uppnår är 14,59 

poäng och detta inträffar höstterminen 2010. Även under höstterminerna 2008 och 2009 

uppvisar gruppen höga resultat. Vid dessa tillfällen har gruppen ett medelvärde om 14,05 

respektive 14,30 poäng. Gruppens resultat är 11,94 i medelpoäng, vilket återfinns höstterminen 

2001. Två provtillfällen då gruppens resultat är som lägst är våren 2000 samt hösten 2007. 

Under vårterminen 2000 ligger poängmedelvärdet på 12,17, och under höstterminen 2007 är 

poängen 11,98.  

 Det högsta medelvärdet för motsvarande åldersgrupp med utländsk utbildning är 12,88 

poäng, vilket noteras höstterminen 2008. Detta är också samma tillfälle som skillnaden mellan 

gruppernas resultat är som minst. Andra tillfällen som gruppen med utländsk utbildning når 

några av sina högsta poängmedelvärden är vårterminen 2006 och höstterminen 2010. Under det 

dessa tillfällen är poängmedelvärdet 12,01 respektive 12,49. Lägsta poängmedelvärdet för 

denna grupp uppmäts höstterminen 2007 och är då 9,38 poäng. Även under vårterminen 2003 

och höstterminen 2001 är poängmedelvärdet på låga nivåer: 9,59 respektive 9,64 poäng. 

4.3 Olika typer av utländsk utbildning 

I följande avsnitt behandlar jag resultatet för deltagare inom de fyra utländska utbildningarna. 

Som framgått i avsnitt 3.2.1 är dessa: utländsk utbildning under gymnasienivå, nordisk 

gymnasieutbildning eller motsvarande, utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande 

samt utländsk högskoleutbildning. Figur 13 visar poängmedelvärdet för LÄS-provet fördelat på 

de fyra typerna av utländska utbildningar.  
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Framförallt framgår det tydligt att deltagare med utländsk högskoleutbildning har det högsta 

poängmedelvärdet nästintill oavbrutet under den aktuella perioden. Ett undantag är dock våren 

2006 då deltagare med utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande har det högsta 

resultatet, dock är skillnaden endast 0,09 mellan dessa två gruppers poäng.  

 Det högsta medelvärdet för gruppen med utländsk högskoleutbildning är 13,70 poäng, vilket 

inträffar höstterminen 2008. Därefter är några av gruppens högsta poängmedelvärden 13,57 

under hösten 2004 och 13,59 under hösten 2010. Gruppens lägsta medelvärde 11,39 noteras 

under det sista undersökta provtillfället vårterminen 2011. Andra låga resultat återfinns hösten 

2007, 11,80 poäng samt under hösten 2001, 12,12 poäng. I jämförelse med övriga 

utbildningsgrupper är de lägsta poängen för deltagare med utländsk högskoleutbildning 

fortfarande höga.  

 Deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå har det lägsta poängmedelvärdet vid 

flest tillfällen under den aktuella perioden. Vid totalt 17 av de 23 undersökta provtillfällena står 

denna grupp för det lägsta poängmedelvärdet. De undantag när det i stället är deltagare med 

nordisk gymnasieutbildning eller motsvarande som presterar det lägsta poängmedelvärdet är 

under vårterminerna 2002 och 2005 samt höstterminerna 2005, 2006, 2008 och 2009.  

 Vidare noteras det högsta poängmedelvärdet för deltagare med utländsk utbildning under 

gymnasienivå 11,94 poäng, och detta infaller hösten 2008. I jämförelse med det högsta 
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resultatet för deltagare med utländsk högskoleutbildning skiljer sig gruppernas resultat med 

1,76 poäng. Ytterligare tillfällen när deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå 

presterar höga resultat är under vårterminerna 2004 och 2006. Provmedelvärdena är vid dessa 

tidpunkter 11,80 respektive 11,68 poäng. Våren 2011 har gruppen sitt lägsta resultat, vilket är 

9,87 poäng. Detta är också det lägsta av alla gruppers poäng under hela den aktuella perioden. 

Även höstterminen 2001 och vårterminen 2010 har gruppen låga resultat. Poängmedelvärdena 

uppgår då till 10,26 poäng respektive 10,35 poäng.   

 Det högsta provmedelvärdet för deltagare med nordisk gymnasieutbildning eller 

motsvarande inträffar våren 2004: 11,94 poäng.  Även under vårarna 2001 och 2006 når denna 

deltagargrupp några av sina högsta resultat. Poängen är vid dessa tillfällen 11,92 respektive 

11,84 poäng. Utbildningsgruppens lägsta provmedelvärde är 10,23 poäng och återfinns 

vårterminen 2011. Andra tillfällen när gruppen har ett lågt provmedelvärde är hösten 2006 och 

våren 2010; de genomsnittliga resultaten från den aktuella gruppen svarar mot ett medelvärde 

av 10,27 respektive 10,34 poäng. 

 Gruppen utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande har under majoriteten av den 

undersökta perioden de näst högsta poängmedelvärdena och ligger i jämförelse med deltagare 

med nordisk gymnasieutbildning eller motsvarande och utländsk utbildning under 

gymnasienivå ganska högt. Under hösten 2008 når utbildningsgruppen sitt högsta 

poängmedelvärde: 13,20 poäng. Andra höga resultat återfinns under provtillfällena år 2004. 

Poängmedelvärdet är under våren 13,14 poäng och under hösten 13,05 poäng. Provmedelvärdet 

för utomnordisk gymnasieutbildning eller motsvarande är som lägst under våren 2005. Poängen 

är vid detta tillfälle 11,27. Två andra av gruppens lägsta poängmedelvärden är 11,34 under 

hösten 2006 samt 11,29 under våren 2011.     

 Gemensamt för alla utbildningsgrupper är att något av deras lägsta poängmedelvärde infaller 

våren 2011. Däremot finns en skillnad i provmedelvärdets utveckling över tid. När det gäller 

ökningar är det endast resultatet för deltagare med utomnordisk gymnasieutbildning eller 

motsvarande som pekar på ett stigande värde över tid. För deltagare med utländsk 

högskoleutbildning är resultatet nästintill konstant men i viss mån finns indikationer på ett 

fallande resultat över tid. Även poängmedelvärdet för deltagare med nordisk 

gymnasieutbildning eller motsvarande sjunker under den aktuella perioden. Emellertid är ett 

fallande resultat som tydligaste hos deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå. 
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4.4 Sammanfattning 

I avsnitt 4.2 ovan har resultatet för samtliga provdeltagare presenterats. Vid granskning av 

samtliga deltagares poängmedelvärdet för högskoleprovets LÄS-prov framgår en nedgång över 

tid. När alla provsvar har fördelats utifrån provdeltagarnas ålder blir det tydligt att den äldsta 

åldersgruppen presterar högst vid flest antal tillfällen, samtidigt som den yngsta åldersgruppen 

presterar det lägsta poängmedelvärdet vid majoriteten av tillfällena. Vidare kan noteras att de 

två yngsta åldersgruppernas respektive provmedelvärde till viss del faller över tid, medan de 

två äldsta åldersgruppernas respektive poängmedelvärde i stället ökar. Dock syns ökningen som 

tydligast för deltagare 40 år eller äldre.  

 I efterföljande avsnitt (4.2) har resultatet redovisats för deltagare fridelade på svensk 

respektive utländsk utbildning. Vad gäller svensk utbildning är mönstret mycket likt det 

övergripande resultatet. Den yngsta åldersgruppen har genomgående det lägsta 

poängmedelvärdet, och den äldsta åldersgruppen har det högsta poängmedelvärdet vid flest 

tillfällen.  

 När det gäller deltagare med utländsk utbildning uppträder ett annat mönster i 

åldersgruppernas provmedelvärde. Åldersgruppernas respektive poängmedelvärde varierar 

stort över tid. De två yngsta åldersgrupperna har oftast de högsta poängmedelvärdena, och de 

två äldsta åldersgrupperna har oftast de lägsta. Detta gäller från våren 2000 fram till våren 2008. 

Därefter är det främst den näst yngsta eller den näst äldsta åldersgruppen som har det högsta 

poängmedelvärdet, men även åldersgruppen 40 år eller äldre når det högsta poängmedelvärdet 

vid några tillfällen under slutet av den aktuella perioden.  

 Vidare har varje åldersgrupp fördelat på svensk respektive utländsk utbildning jämförts. Vad 

gäller resultatet för deltagare 20 år eller yngre, har provdeltagare med utländsk utbildning högre 

poängmedelvärde vid flest tillfällen från våren 2000 fram till 2005. Därefter är det främst 

deltagare med svensk utbildning som har det högsta provmedelvärdet. För de återstående 

åldersgrupperna är det dock tydligt att deltagare med svensk utbildning uppnår det högsta 

poängmedelvärdet vid samtliga tillfällen. Dessutom framgår tydligt att avståndet mellan 

provmedelvärdet för deltagare med svensk respektive utländsk utbildning ökar ju äldre 

deltagarna blir.  

 Slutligen har poängmedelvärdet för deltagare med olika typer av utländsk utbildning 

presenterats i avsnitt 4.3. När alla fyra typer av utländska utbildningar sätts i relation till 

varandra, har deltagare med utländsk högskoleutbildning nästintill konstant det högsta 

poängmedelvärdet under den aktuella perioden. Därefter är det deltagare med utomnordisk 
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gymnasieutbildning som har de näst högsta poängmedelvärdena under majoriteten av 

provtillfällena. Deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå är den grupp som 

generellt presterar de lägsta provmedelvärdena, men även deltagare med nordisk 

gymnasieutbildning eller motsvarande återfinns på denna plats vid sex tillfällen.   

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de mest relevanta resultaten utifrån undersökningens två 

frågeställningar. Parallellt med detta jämförs resultatet från denna undersökning med resultatet 

från tidigare undersökningar av språkförmåga samt forskning om andraspråksinlärares 

språkutveckling.   

 Det övergripande resultatet visar på ett sjunkande värde över tid (se avsnitt 4.1). Detta 

överensstämmer till viss del med de läsundersökningar som har genomförts under samma 

period bland ungdomar, såsom PISA och PIRLS (Skolverket 2007:42–45, Skolverket 2010:13–

14, Skolverket 2012:6–7). Däremot kan inte dessa studier till fullo likställas eftersom 

högskoleprovet är ett slags urvalsinstrument för högre studier, medan PISA utförs med syftet 

att mäta huruvida 15-åringar har de läsförmågor som krävs för samhällsdeltagande och PIRLS 

bland annat är konstruerat för att undersöka förändringar över tid (Stage & Ögren 2010:7, 

Skolverket 2016a:9 Skolverket 2017:11).  

 Vid jämförelse med det resultat som framkommer i Gustafsson och Håkanssons (2017) 

studie av högskoleprovets ORD-prov finns såväl likheter som skillnader. Liksom det 

övergripande resultatet för LÄS-provet, visar det samlade resultatet för ORD-provet på ett 

fallande värde över tid (Gustafsson och Håkansson 2017:50–52). Men en skillnad mellan dessa 

två övergripande resultat är exempelvis att resultatet för ORD-provet visar på mer stabilitet från 

våren 2000 fram till våren 2004, medan LÄS-provets övergripande resultat varierar relativt 

mycket under samma period (Gustafsson & Håkansson 2017:51). I viss mån korrelerar de upp- 

och nedgångar som framkommer i denna undersökning med de som urskiljs i det övergripande 

resultatet för ORD-provet, men långt ifrån alla. Till skillnad från ORD infaller LÄS-provets 

nedgångar vid fler tillfällen och bara två av dessa tillfällen korrelerar med nedgångarna i ORD-

provet, nämligen vid vårproven 2009 och 2010. Å andra sidan är nedgången i det övergripande 

poängmedelvärden för LÄS inte lika omfattande under våren 2009 som den som framkommer 

i ORD. I ORD-provets övergripande resultat når provmedelvärdet en botten under våren 2010, 

och under de fortsatta två provtillfällena är resultatet på en liknande nivå (Gustafsson & 
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Håkansson 2017:51). I LÄS ökar i stället det övergripande resultatet i viss mån under hösten 

2010 och minskar vid det efterföljande provtillfället.  

5.1 Olika gruppers poängmedelvärde i relation till varandra 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och i förhållande till 

frågeställningen: hur förhåller sig olika gruppers poängmedelvärde för högskoleprovets LÄS-

prov i relation till varandra?  

 När det gäller svensk utbildning (se avsnitt 4.2) framkommer att den yngsta åldersgruppen 

konstant har det lägsta poängmedelvärdet, medan den äldsta åldersgruppen nästintill 

genomgående står för det högsta. Avståndet mellan åldersgruppernas respektive 

provmedelvärde ökar från våren 2008 och framåt. Eftersom resultatet för svensk utbildning inte 

skiljer sig avsevärt från det övergripande resultatet fördelat på ålder (se avsnitt 4.1) skulle man 

kunna dra en parallell till det övergripande resultatet för ORD fördelat på ålder, där samma 

tendenser framgick (Gustafsson & Håkansson 2017:55–56).  

 Vad deltagare med utländsk utbildning beträffar, framgår däremot ett helt annat mönster i 

provmedelvärdena. Tvärtom från deltagargruppen med svensk utbildning varierar klyftan 

mellan åldersgruppernas resultat i större grad. De största avstånden mellan åldersgruppernas 

respektive resultat återfinns i början av perioden fram till våren 2003 och mellan hösten 2006 

och hösten 2008. Skillnaden mellan gruppernas respektive resultat är som minst under slutet av 

perioden. Orsaken till att denna förändring sker, kan i mångt och mycket härledas till att 

poängmedelvärdet för den äldsta åldersgruppen har stigit mycket över tid, men även att 

resultatet för den näst äldsta åldersgruppen har ökat.   

 Vid jämförelse med resultatet för provdeltagare med svensk utbildning visar resultatet för 

deltagare med utländsk utbildning även ett helt annat mönster när det gäller vilken åldersgrupp 

som presterar det högsta respektive det lägsta poängmedelvärdet. Inom utländsk utbildning 

varierar detta mer. Dessutom är åldersgruppernas resultat inte lika lätt att tolka, men några 

generella drag kan framhållas. Under stora delar av den aktuella perioden, från våren 2000 fram 

till våren 2008, presterar de två yngsta åldersgrupperna det högsta poängmedelvärdet och detta 

gäller främst deltagare 21–24 år. Under denna period är det huvudsakligen den allra äldsta 

gruppen som har det lägsta provmedelvärdet.   

 Vid provtillfället hösten 2008 sker ett skifte mellan vilka grupper som presterar högst och 

lägst provmedelvärde. Från och med detta provtillfälle och framåt är det i stället en av de två 

äldsta åldersgrupperna som har det högsta poängmedelvärdet. Samtidigt som detta sker har den 
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yngsta gruppen det lägsta provmedelvärdet vid majoriteten av provtillfällena, men även 

åldersgruppen 40 år eller äldre har det lägsta medelpoängen under våren 2010. Detta 

sammanfaller delvis med förändringen i deltagarantalet. Under våren 2009 och framåt ökar 

antalet deltagare i de två yngsta åldersgrupperna, samtidigt som antalet deltagare från de två 

äldsta åldersgrupperna minskar.  

 När de olika åldersgrupperna jämförs enskilt (se avsnitt 4.2) syns i vilken utsträckning som 

resultaten för svensk respektive utländsk utbildning skiljer sig från varandra. När det gäller den 

yngsta åldersgruppen har provdeltagare med utländsk utbildning ett högre poängmedelvärde än 

deltagare med svensk utbildning vid flest tillfällen under början av perioden. Från hösten 2005 

fram till våren 2011 gäller det omvända. Däremot är skillnaden mellan utbildningsgruppernas 

resultat relativt liten under stora delar av den aktuella perioden. Inom övriga åldersgrupper har 

deltagargruppen med svensk utbildning konstant högre poängmedelvärde än gruppen med 

utländsk utbildning. Vid jämförelse framgår också att avståndet mellan utbildningsgruppernas 

resultat blir större ju äldre deltagargrupperna blir. Detta överensstämmer till viss del med 

skillnaderna som framkom i såväl IALS som PIAAC. I bägge dessa OECD-undersökningar 

visade det sig finnas det en stor skillnad mellan nivån av läsförmågan hos inrikes- och 

utrikesfödda (Skolverket 1996:42, SCB 2015:10). Emellertid finns det inget som pekar på att 

deltagarna med utländsk utbildning enbart består av utrikesfödda.  

 När det gäller provmedelvärdet för deltagare med olika typer av utländsk utbildning framgår 

att deltagare med utländsk högskoleutbildning nästan konstant har det högsta 

poängmedelvärdet. Därefter är det deltagare med utomnordisk utbildning som presterar det näst 

högsta. För de övriga två utbildningstyper varierar vilken av grupperna som presterar det lägsta 

provmedelvärdet, men till största del är det deltagare med utländsk utbildning under 

gymnasienivå som innehar det lägsta poängmedelvärdet.   

 En förklaring till varför deltagare med utländsk högskoleutbildning presterar ett högre 

resultat än övriga deltagargrupper med utländsk utbildning skulle kunna vara att de redan har 

goda läs- och skrivfärdigheter på sitt förstaspråk, i de fall som deltagarna är andraspråkstalare. 

En sådan tolkning av resultaten överensstämmer med Cummins interdependenshypotes 

(Cummins 2000:38). Att deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå oftast presterar 

de lägsta poängmedelvärdena skulle eventuellt också kunna förklaras med en överbryggande 

litteracitetsförmåga, eftersom dessa deltagare möjligen inte har fått möjlighet att utveckla goda 

skriftspråksförmågor i förstaspråket. Liksom Wedin (2010:50) framhåller, finns det länder där 

eleverna inte utvecklar grundläggande skriftspråksförmågor ens under hela grundskolan. 

Emellertid är det svårt att förklara varför deltagare med utomnordisk gymnasieutbildning har 
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högre poängmedelvärde än deltagare med nordisk gymnasieutbildning, eftersom inlärandet av 

ett nytt språk generellt är lättare om det har samma språkliga drag som i förstaspråket/en (Wedin 

2010:27, 29). För deltagare som har norska eller danska som modersmål bör detta vara en fördel 

vid läsande på svenska. Eftersom jag inte har tillgång om deltagarnas förstaspråk är det dock 

inte möjligt att närmare utreda denna fråga.  

5.2 Förändringar över tid 

Nedan presenteras undersökningens resultat i förhållande till frågeställningen: hur har 

poängmedelvärdet från LÄS-provet förändrats inom dessa grupper från vårterminen 2000 till 

vårterminen 2011?  

 Utvecklingen över tid är till viss del gemensam oavsett vilken utbildningsgrupp som 

undersöks inom åldersgrupperna. Inom både gruppen 20 år eller yngre och gruppen 21–24 

sjunker bägge utbildningsgruppernas poängmedelvärde över tid. Däremot är det fallande 

resultatet tydligare hos deltagargruppen med utländsk utbildning. Poängmedelvärdet för 

deltagargruppen 25–39 år och 40 år eller äldre ökar inom bägge utbildningstyperna, men 

ökningen är tydligare hos deltagare med svensk utbildning.  

 När det gäller de fyra typerna av utländsk utbildningarna framgår att resultatet för deltagare 

med utomnordisk utbildning eller motsvarande är den enda utbildningsgruppen vars resultat 

ökar. Övriga gruppers resultat minskar över tid, men det fallande poängmedelvärdet är som 

tydligast hos deltagare med utländsk utbildning under gymnasienivå. Deltagare med nordisk 

gymnasieutbildning eller motsvarande sjunker näst mest och minskningen är minst 

framträdande hos deltagare med utländsk högskoleutbildning. Poängmedelvärdet för deltagare 

med utländsk högskoleutbildning är nästintill konstant.  

6. Avslutning  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka läsförmåga över tid såsom det återspeglas i 

högskoleprovets LÄS-del, med särskilt fokus på personer med utländsk utbildning. Som 

framgått finns en skillnad mellan resultatet för deltagare med svensk respektive utländsk 

utbildning, där deltagare med utländsk utbildning oftast presterar lägre poängmedelvärden och 

avståndet mellan utbildningsgrupperna ökar ju äldre deltagarna blir. Men studien har också 

visat på relativt oväntade resultat såsom att deltagare med nordisk gymnasieutbildning eller 

motsvarande generellt har ett lägre poängmedelvärde än deltagare med utomnordisk 
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gymnasieutbildning. En slutsats som man skulle kunna dra utifrån min studie är att resultatet 

till viss del överensstämmer med interdependenshypotesen, åtminstone sett till resultatet för 

deltagare med utländsk högskoleutbildning och utländsk utbildning under gymnasienivå.  

 En av frågeställningarna som undersökningen har sökt svaret på är hur olika 

utbildningsgruppers resultat står i relation till varandra. Visserligen kan det invändas att 

deltagare med utländsk utbildning kan ha svenska som förstaspråk samtidigt som kategorin 

deltagare med svensk utbildning kan rymma deltagare med högst skiftande språkbakgrunder. 

Valet att jämföra de bägge utbildningskategorierna har dock främst grundat sig i ett intresse om 

att se hur omfattande eventuella skillnader är. Vidare har en jämförelse underlättat att få en 

insyn i resultatutvecklingen för deltagare med utländsk utbildning.  

 Sammanfattningsvis har denna studie bidragit med resultat av generell art som utgångspunkt 

för fortsatta kvalitativa undersökningar.  
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