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Sammandrag 

Syftet med den här masteruppsaten är huvudsakligen att undersöka hur Tisus, ett 

språkprov som kan ge behörighet i svenska för universitetsstudier, uppfattas av 

testtagarna. Detta görs medelst en enkät med 227 respondenter, varav drygt hälften 

hade godkänts på testet och de övriga hade underkänts. Enkäten följdes upp av en 

intervjustudie med åtta av nämnda respondenter. Två av dem hade underkänts på 

Tisus men godkänts på annan väg; den ena genom betyg från behörighetsgivande 

utbildning och den andra genom Swedex B2 vilket accepterades av det finländska 

universitet hen sökte sig till. I enlighet med fenomenografiska studier fokuserade 

intervjuerna på hur respondenterna upplevde språkprovet och de universitetsstudier 

de följde och vilka känslor de hade rörande kraven på Tisus i jämförelse med hur de 

erfor de språkbehov de hade på universitetet. De åtta respondenterna skiljer sig åt 

inbördes vad gäller förstaspråk, studieinriktning, studieort och hemland. Även om 

respondenterna skilde sig något åt i vissa avseenden så var de ändå förvånansvärt lika 

i det att de, med kanske ett undantag, lyckas oerhört väl med sina studier. Majoriteten 

av dem tycker också att Tisus fungerar som språkprov inför högskolestudier och att 

kraven på Tisus stämmer någorlunda väl överens med de krav de upplever på 

högskolan. Under studiens gång ställde jag mig ofta frågan om den här intervjustudien 

hade attraherat vissa studenter mer än andra. Enkätsvaren visar nämligen en delvis 

annan bild, nämligen att det bland de godkända respondenterna finns ett antal 

individer som menar att de inte har tillräckliga språkfärdigheter för att klara 

högskolestudier och/eller anger att de inte möter språkkraven för C1 så som de 

uttrycks i enkäten. Samtidigt uttryckte flera underkända enkätrespondenter att de 

språkligt skulle ha klarat av att läsa på universitetet, om de bara hade getts chansen. 

Tydligt är att det finns gott om utrymme för vidare studier inte bara på ämnet high 

stake-testning inför universitetsstudier, utan fler studier som inkluderar 

andraspråkstalande högskolestudenters syn på saken måste också genomföras.   

 

Nyckelord: High stake, Tisus, akademisk litteracitet, fenomenografi 

 

 

 

 

 

 



Summary/Abstract 

The aim of this master's thesis is mainly to investigate how a Swedish language 

entrance test for university studies, Tisus, is received by the test takers. This is done 

by a survey study that covers 227 test takers of which little over half have passed the 

test and the others had not. The survey was followed by interviews involving eight of 

the test takers, among which two had failed the Tisus test but had been granted 

admission to university studies after having had their language skills tested and 

approved by means of other, different language tests. In accordance with 

phenomenographic studies, the interviews focused on how the respondents perceived 

the entrance language test and their university studies and how they felt about the 

requirements for passing the test in comparison with the experienced language 

demands on students at their university. The eight respondents represented a diverse 

group regarding their L1, their choice of studies and university, and home country. 

However, even though they differed slightly in some regards, they were surprisingly 

similar in that they, with perhaps one exception, all succeeded extraordinary well as 

students. The majority of the respondents mainly approve of the requirements of the 

Tisus test and finds it reasonably comparable to the language needs they experience 

at university. The question arises if an interview study such as this one attracts some 

students more than others, because from the results of the survey it is clear that not all 

students who passed the test have the necessary language skills, according to 

themselves, and many have not yet become students. At the same time, a number of 

the survey respondents, who had failed at the test, were of the opinion that the 

requirements were too high and that they, given the opportunity, might well have 

managed university studies. It is clear that there is a lot of room for more work in this 

area, looking at the gate keeping task that high stake testing for university studies 

needs to fulfill. Also, more studies need to be conducted to gain knowledge about 

student’s views on the matter. 

Keywords: high stake, language testing, academic literacy, phenomenography 
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1. Inledning  

En allt större del av Sveriges högskolestudenter har svenska som andraspråk, men 

andraspråkstalares syn på språkkrav inför högskolestudier samt deras egna 

upplevelser av högskolestudier på svenska är endast i liten utsträckning beforskad. 

Själva upprinnelsen till den här uppsatsen är dock en situation som inkluderar 

förstaspråkstalare, nämligen att många studenter menar att högskolestudierna innebär 

en alltför stor språklig utmaning. Detta trots att de genom gymnasiebetyg eller på 

annat sätt blivit tilldelade språklig behörighet för de kurser de antagits till (Eklund 

Heinonen, Lennartsson-Hokkanen och Nord 2018:5). Situationen rymmer en konflikt 

som kräver uppmärksamhet (se till exempel Landgren 2016:13). För såväl enskilda 

studenter som akademiska lärosäten och för samhället i stort är det angeläget att 

studenterna klarar sina utbildningar. Av hög relevans är då att högskolekursers 

innehåll är språkligt tillgängligt för studenterna. Detta uppnås genom att 1) högskolan 

utformar undervisning med hänsyn till de språkliga färdigheter studenterna besitter, 

eller 2) högskoleförberedande språkutbildning och därmed också språktestning 

anpassas till de språkliga krav högskolan ställer, eller 3) både och: ”[S]killnaden 

mellan the sending environment, gymnasieskolan, och the receiving environment, 

högskolan, [får inte] vara för stor, utan båda undervisningsinstitutionerna måste sträva 

efter ecological congruence” (Banning 1989 refererad i Helg Granbom 2014:19).  

Synen som gäller inom forskningsfältet Academic Literacy – akademisk litteracitet – 

är att högskolan behöver lotsa studenten in i ett akademiskt sätt att läsa och skriva och 

kritiskt förhålla sig till text inom det ämnesområde som studenten valt. En sådan 

stöttning svarar mot ett behov som en allt större del av studenterna har efter den 

breddade rekryteringen (Eklund Heinonen et al 2018 samt Sköldvall, Rising och 

Danielsson 2017). Breddad rekrytering innebär en strävan att studentpopulationen på 

högskolan ska ”spegla befolkningens sammansättning i stort”, vilket i sin tur innebär 

att aktivt tillgängliggöra högskolestudier för individer från olika sociala 

samhällsklasser och med olika etniska bakgrunder (Regeringens Proposition 2001:37.  

För den här uppsatsen har jag genomfört dels en enkät, dels en intervjuundersökning. 

I en presentation av respondenterna i dessa studier ska ingå i vilken utsträckning de 

kan sägas beröras av ovan nämnda breddade rekrytering. Gemensamt för 

respondenterna är att de har utländska gymnasiebetyg och behöver bevisa sina 

färdigheter i svenska för att få tillgång till högskolestudier på svenska, och för detta 

har de valt Tisus, Test i svenska för universitetsstudier.  

Det som gör Tisus speciellt i jämförelse med andra vägar till behörighet i svenska är 

att det är frikopplat från undervisning. Testet äger rum under en dag och består av tre 

delprov: muntligt, skriftligt och ett läsförståelseprov. Ett godkänt resultat innebär 



2 

 

 

 

behörighet i svenska och är därmed en nyckel till högskolestudier i Sverige. I och med 

det faller Tisus inom kategorin high stakes-test: ett summativt prov där resultatet är 

av avgörande karaktär för testtagarna (Deygers, 2017:12). Tisus ges två gånger om 

året på fem eller sex orter i Sverige samt på närmare hundra varierande orter i utlandet. 

Cirka 1 200 personer deltar varje år, varav ungefär en fjärdedel vid Stockholms 

universitet och lika många i gruppen Utland (Årsredovisning SU). Tisusgruppen 

ansvarar, för Stockholms universitets räkning och på uppdrag av regeringen, för 

testets konstruktion och utprövning. Flera universitet är dock knutna till arbetet. 

Tisusgruppen sörjer för att dessa är samordnade och att bedömningarna är likvärdiga. 

Samma tre delprov ges i utlandet men kostnaden är högre och provsituationen kan 

skilja sig från den i Sverige. Till exempel hanteras det muntliga provet annorlunda 

genom att det spelas in, en deltagare i taget, och inspelningen skickas till Stockholm 

för bedömning. I Sverige genomförs det muntliga provet med flera deltagare samtidigt 

som samtalar med varandra. 

Hittills har de studier som anknyter till Tisus antingen analyserat bedömningen av 

delprov i Tisus alternativt gjort språkliga analyser av sådant material som producerats 

av testtagare på Tisus (se t ex Eklund Heinonen 2009, Olars 2012, Morén 2016 och 

Lefter 2017). Till skillnad från dem uppmärksammar den här uppsatsen själva 

testtagarna och deras upplevelser av Tisus och högskolestudier på svenska. För en del 

av intervjundersökningen i den här uppsatsen har den fenomenografiska metoden 

inspirerat. Inom fenomenografin eftersträvas inget genomsnitt av en population utan 

tvärtom olikheterna i den. För den här uppsatsen förväntas det leda till en stor variation 

av beskrivna upplevelser och därmed en bred bild av Tisus och andraspråkstalares 

situation på högskolan. 
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1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att ge en beskrivning av Tisustesttagare, både som 

grupp och individuellt och i jämförelse med varandra, samt att återge variationen i 

deras upplevda språkbehov under högskolestudierna och om Tisus som språkprov 

inför dessa högskolestudier. Detta svarar mot Staafs (2015:215-216) förslag att 

undersöka andraspråksstudenters ”erfarenheter av vad det innebär att studera på ett 

andraspråk i en svensk kontext” och av att ”möta högskolans språkkrav” samt Eklund 

Heinonens (2009:193) förslag att ”följa upp hur väl Tisus fungerar” som 

behörighetsgivande test i svenska. 

I uppsatsen undersöks och besvaras följande tre forskningsfrågor: 

1) Vilka är Tisustesttagarna?  

2) Hur upplever Tisustesttagarna språkkraven på högskolan och sina möjligheter 

att möta dem?   

3) Hur jämför Tisustesttagarna högskolans språkkrav med de språkkrav som 

ställs för att bli godkänd på Tisus?  

2. Termer och statistiska uppgifter 

Här inleds med en definition på olika termer som används i detta kapitel och därefter 

visas statistik om högskolestudenter. 

2.1. Definitioner 

I UKÄ:s (Universitetskanslerämbetet) statistik om svenska och utländska studenter 

räknas till gruppen personer med svensk bakgrund sådana som är födda i Sverige och 

som har minst en svensk förälder. Övriga faller under kategorin utländsk. Invandrade 

personer delas vidare in i grupper efter åldern vid invandringstillfället: sex år eller 

yngre samt sju år eller äldre (Berlin Kolm, Gustavsson och Stening (red) 2019:61-62, 

se även SCB 2018:6, 91 ff för detaljer).  

Migrationsverkets grund för svenskt medborgarskap skiljer sig från UKÄ:s 

beskrivning av svensk, och grundas på föräldrars medborgarskap. Idag blir barn med 
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minst en förälder med svenskt medborgarskap automatiskt svenska medborgare, 

oavsett födelseland (Migrationsverket 2020).  

Förstaspråk (även kallat modersmål eller L1) är språk som används i kommunikation 

med barnet under (åtminstone) dess första levnadsår, det vill säga, när detta eller dessa 

språk etableras. Andraspråk (L2) är språk som lärs in därefter. Observera att det är 

fullt möjligt att ha flera förstaspråk och flera andraspråk. Färdigheterna i språken har 

ingen betydelse när det kommer till användandet av dessa termer. Främmandespråk 

ingår i andraspråk och omfattar språk talaren har färdigheter i men inte använder i 

vardagslivet (Abrahamsson 2009:13-15, 53-54).  

I de fall ovanstående är av vikt för innehållet i den här uppsatsen används begreppen 

svensk och utländsk enligt UKÄ:s definition och medborgarskap enligt 

Migrationsverkets regler samt första- respektive andraspråk enligt definitionen i 

Abrahamsson (2009). Det är viktigt att konstatera att alla som faller under 

utländsk/utländsk medborgare inte behöver vara andraspråkstalare av svenska, liksom 

att alla som faller under svensk/svensk medborgare inte behöver vara 

förstaspråkstalare av svenska. Språk är ingen faktor som avgör vare sig nationalitet 

eller medborgarskap och omvänt gäller också att nationalitet eller medborgarskap inte 

visar vilket eller vilka förstaspråk en person har. 

2.2. Högskolan och genomströmningen 

Det saknas kunskap om flera olika aspekter av mötet mellan högskolan och 

andraspråksstudenterna, vad gäller såväl språkbruk och språkkrav och hur mötet 

mellan studenterna och högskolan utvecklar sig (Staaf 2015:5, 115-116; 

Vetenskapsrådet 2012:426). Språktestningen för andraspråkstalare inför 

högskolestudier är även den förbisedd i forskningen (Deygers, 2017:12), trots att den 

kan vara avgörande för genomströmningen. Någon statistik baserad på första- och 

andraspråk hos studenter på högskolan finns inte heller (Dryler 20201), däremot finns 

uppgifter om svenska respektive utländska studenter (se 2.1 för beskrivningar). Dessa 

återges nedan. Statistik rörande hur betyg och social tillhörighet påverkar 

genomströmningen på högskolan återges också.  

2.3. Svenska och utländska studenter  

Dryler, Gärdqvist och Sundling (2018) har för UKÄ:s och SCB:s räkning 

sammanställt statistik rörande utländska studenter för läsåret 2016/2017. Aktuellt 

                                                 

1 Helen Dryler, utredare på UKÄ. E-post den 2020-04-30 
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läsår hade 70 000 (17 %) av totalt cirka 400 000 studenter utländsk bakgrund – detta 

i en jämförelse med den totala andelen utländska personer i Sverige som år 2016 

uppgick till drygt 26 % (bland dem i åldrarna 19-29 år är procentsiffran är något under 

26 %). År 2011 – vilket kan tänkas ha varit startåret för dem som 2016 läste sitt sista 

år på en masterutbildning – var andelen utländska personer i Sverige inte fullt 22 %. 

Andelen utländska studenter har alltså ökat med tiden. Siffrorna pekar också mot att 

fler studenter med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund hoppar av sin 

högskoleutbildning.  

Bland de 62 300 högskolenybörjarna läsåret 2016/2017 hade 14 700 (nära 24 %) 

utländsk bakgrund. Av dessa nybörjarstudenter var 5 800 inrikes födda och 8 900 

utrikes födda, varav 7 500 hade invandrat till Sverige vid sju års ålder eller senare. 

Förutom dessa grupper svenska och utländska studenter finns också inresande 

studenter som tillsammans utgör cirka 6 % av det totala antalet studenter. 

Utbytesstudenterna, som genomför en del av sin högskoleutbildning vid ett svenskt 

universitet via ett utbytesprogram, uppgick läsåret 2016/17 till 13 712, vilket också är 

det ungefärliga antal som gällt de senaste åren. Studenter som utanför sådana 

utbytesprogram på egen hand sökt sig till en svensk högskola för att studera men som 

inte avsett att bosätta sig i Sverige – freemoverstudenterna – varierar kraftigt i antal 

från år till år, men uppsteg det aktuella läsåret till 9 844 studenter. 

Andelen utländska nybörjarstudenter på högskolan utgör idag cirka en fjärdedel av 

det totala antalet studenter, och detta innebär att de procentuellt sett är så gott som lika 

väl representerade på högskolan som gruppen svenska studenter (Berlin Kolm, 

Gustavsson och Stening (red) 2019:62). Detta gäller dock inte dem som invandrat 

efter sju års ålder. I den gruppen läser endast ett litet antal vidare (se ibid: figur 32 för 

fyra gruppers representation på högskolan).  

I en rapport för UKÄ av Svensson och Berlin Kolm (2017) redogörs för en 

undersökning på nybörjarna på tio yrkesexamensprogram. 81 % av studenterna hade 

svensk bakgrund och 19 % hade utländsk bakgrund. Enligt resultaten stod studenter 

med utländsk bakgrund för en större andel avhopp (25 % mot 19 % för de svenska 

studenterna) samt att avhoppen från vissa pedagogiska utbildningar, 

sjuksköterskeprogrammet och inte kunde förklaras med andra faktorer än just 

utländsk bakgrund. Andra faktorer som undersöktes var bland annat ålder, 

gymnasiebetyg och föräldrars utbildningsnivå. Tilläggas bör att något fler svenskar 

hoppar av juristprogrammet än utländska personer (Svensson och Berlin Kolm 2017).  

En annan av UKÄ:s undersökningar som är utförd specifikt på gruppen 

flyktinginvandrare som 2011 fått uppehållstillstånd visar att endast 5 % av dem läser 

vidare. Bland dessa var det framförallt akademiker – företrädesvis unga, och oftare 

från Asien än andra världsdelar – som läser vidare på högskolan. De flesta inleder 

högskolestudier inom fyra år – möjligen för att bland annat lära sig svenska. Hur 

många högskolepoäng studenterna bland dessa tar har inte undersökts (Helldal 2019).  
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2.4. Betyg och föräldrars utbildningsnivå 

Statistik från UKÄ visar att gymnasiebetyg och föräldrars utbildningsnivå är viktiga 

faktorer som samspelar i studentens val att läsa vidare på högskolan och påverkar 

studenters framgång på högskolan. Föräldrarnas utbildningsnivå väger tyngre än 

betygen. Bland studenterna med snittbetyg på cirka 14, vilket är ett betyg som ligger 

just under medel, läser 46 % vidare bland dem som har lågutbildade föräldrar, och 83 

% bland dem vars föräldrar, eller ena förälder, har forskarutbildning. Om social 

bakgrund däremot inte skulle ha någon betydelse skulle ytterligare 5 440 studenter 

läsa vidare på universitetet (se tabell 7 och 8 i Svensson 2018:14-15). Studenter vars 

föräldrar har låg utbildning är idag också mer benägna att hoppa av sina 

högskolestudier – även om gymnasiebetygen är goda – än studenter som har 

högutbildade föräldrar. Utbildningar med hög antagningspoäng har färre avhopp än 

utbildningar med låg antagningspoäng. Om gymnasiebetygen hellre än föräldrarnas 

utbildningsnivå fick avgöra skulle social snedrekrytering alltså minska. Förslag som 

återkommer i UKÄ:s rapporter är att högskolan bör satsa på breddad rekrytering av 

studenter med goda gymnasiebetyg från studieovana miljöer.  

3. Tidigare forskning 

Rydell (2018) konstaterar i sin avhandling att språkfärdigheter sträcker sig bortom  

den praktiska förmågan att förstå och göra sig förstådd i och med att de kan avgöra 

hur väl talaren passar in i och accepteras av samhället där språket eller språken talas. 

Detta är en viktig insikt, och den sociala sidan av studentlivet kan mycket väl ha 

betydelse för språkinlärningen och studieframgången (Zijlmans, Neijt och van Hout, 

2016:474). Nedanstående genomgång av tidigare forskning koncentreras ändå på 

forskning om vad språkfärdigheten betyder för högskolestudierna, alltså tillägnandet 

av kursinnehåll, och testning inför dessa högskolestudier.  

3.1. Akademisk litteracitet 

I akademisk litteracitet ingår förmågan att producera begripliga texter med acceptabel 

grammatik och stavning men det omfattar också att ha ett akademiskt förhållningssätt 

till läsande och skrivande, att självständigt och kritiskt kunna läsa, använda och 

producera vetenskaplig text med allt vad det innebär (Eklund Heinonen et al 2018:42).  

3.1.1. Utveckling mot akademisk litteracitet 

En av högskolestudenternas utmaningar är att förvärva akademisk litteracitet. På 

frågan om detta är studentens eller högskolans ansvar tar Eklund Heinonen et al 
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(2018:42) tydligt ställning för det sistnämnda. Därmed lyfter de också ansvarsbördan 

från förberedande utbildningar som gymnasieskolan som annars kan få klä skott för 

högskolestudenternas undermåliga språkfärdigheter (se till exempel Sjöblom 2016 

och Kann 2016). Eftersom det akademiska språket och konventionerna skiljer sig åt 

mellan olika ämnen bör högskolestudenternas läs- och skrivutveckling ingå som en 

del av undervisningen, genom arbete med texter som är relevanta för studenten. Ett 

övergripande mål är att studenterna ska se nyttan med det akademiska sättet att läsa 

och skriva och högskolan har att stötta dem så att de får självförtroende nog att arbeta 

självständigt inom det ämne de studerar (Eklund Heinonen et al 2018:5-8, 10, 38 och 

Sköldvall, Rising och Danielsson 2017:218-219, 236).  

Ovan nämnda verk har koncentrerat sig mot svenska språket och handlat om 

framförallt förstaspråkstalande nybörjarstudenter. Vuxna andraspråkstalare som vill 

läsa på svenskspråkiga högskoleutbildningar kan redan ha erövrat akademisk 

litteracitet på förslagsvis sitt eller sina förstaspråk, vilket i så fall skulle kunna 

underlätta ett utvecklande av akademisk litteracitet på ett andraspråk (Zijlmans, Neijt 

& Hout, 2016:474)  – med förbehåll för att sådan kan se olika ut i olika kulturer och i 

olika ämnen (se Freeman 2018 och Eklund Heinonen et al 2018:12). De tekniska 

språkfärdigheterna, ord och grammatik återigen, har fortsatt utrymme för utveckling.  

3.1.2. Akademiskt och vardagligt språk 

Själva det akademiska språket är inte nödvändigtvis ett större hinder för de 

andraspråkstalande studenterna än för dem som ha svenska som förstaspråk. Den 

delen av språket som utvecklas genom att växa upp i en svenskspråkig miljö och att 

gå i svenskspråkig skola, såsom grammatik och ett allmänt ordförråd, kan dock vara 

en stötesten (se till exempel Grönvall 2015:67). Vissa språkliga problem är 

andraspråksrelaterade (Eklund Heinonen et al 2018:22), något som Rehnstam-Holm 

(2016) föreslår kan lösas genom att man förstärker stödet till, bland andra, 

andraspråksstudenterna och möter dem på de nivåer de befinner sig på, i linje med 

arbetet för breddad rekrytering och för att hindra avhopp. Detta stöd avser inte enbart 

svenska språket, utan även det engelska (Rehnstam-Holm 2016).  

3.1.3. Akademisk litteracitet på engelska 

För många högskoleutbildningar krävs även akademisk litteracitet i engelska. 

Litteraturlistorna innehåller engelskspråkiga verk även på i övrigt svenskspråkiga 

utbildningar redan på grundnivå, och vidare är en majoritet av masterutbildningarna 

helt på engelska, bland annat för att främja det internationella utbytet. Studenterna 

måste kunna följa föreläsningar på engelska, föra anteckningar, våga ställa frågor och 

kunna läsa och förstå kurslitteraturen inom givna tidsramar. Kraven ser ut för 

engelskan som dem för svenskan: terminologin inom det egna ämnesområdet måste 

erövras och ett funktionsdugligt fackspråk utvecklas. Färdigheter i engelska på B2-nivå 
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som bevisas genom gymnasiebetyg, TOEFL eller IELTS upplevs som otillräcklig av både 

studenterna och den undervisande personalen. (Enequist, Sadurskis och Rurling 2010), 

även detta att jämföra med situationen med svenska språket. 

3.2. Behörighet i svenska för högskolestudier  

På gymnasiet står det andraspråkseleven fritt att välja mellan ämnet svenska och 

ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. Båda ger högskolebehörighet i svenska 

(NC). Vårterminen 2019 deltog sammanlagt 39 731 gymnasieelever i nationella 

provet i svenska 3 (Skolverket 1) och 3 558 valde att delta i det nationella provet i 

svenska som andraspråk 3 (Skolverket 2).  

För dem som har utländskt gymnasiebetyg och saknar behörighet i svenska finns det 

olika utbildningsaktörer som erbjuder en variation av möjligheter, bland annat 

behörighetsgivande kurser med utländska akademiker som målgrupp (se till exempel 

Malmö högskola). Dessa utbildningar i svenska är intensiva och kräver en stor 

arbetsinsats av studenterna, som på två eller tre terminer ska bli redo att följa 

svenskspråkig högskoleutbildning.  

3.2.1. Tisus  

Tisus – test i svenska för universitets- och högskolestudier – vänder sig till personer 

som har utländskt gymnasiebetyg men som saknar behörighet i svenska. För 

deltagande i Tisus finns inga villkor rörande medborgarskap, födelse-, uppväxt- eller 

boendeland och inte heller om svenska är första- eller andraspråk för testtagaren. Till 

exempel är det inte ovanligt att så kallade utlandssvenskar behöver ta Tisus inför 

högskolestudier i Sverige. Inte heller behöver de som tar Tisus vara nybörjare i den 

akademiska världen, utan de kan redan ha följt en kurs eller utbildning som inte kräver 

behörighet i svenska. 

Till skillnad från lärarna tillika bedömarna på behörighetsgivande utbildningar känner 

inte Tisusbedömarna dem som tar Tisustestet. Det sker ingen formativ bedömning 

över tid med individanpassning, utvärderingar och stöttning vilket är fallet på 

språkkurser. Tisustesttagare har på något vis förvärvat färdigheter i svenska och vill, 

utan att behöva följa en språkutbildning, ha ett bevis på att deras språkfärdigheter 

ligger på tillräckligt hög nivå för högskoleutbildningar. Behörigheten avgörs endast 

medelst tidigare nämnda tre delprov (muntligt och skriftligt prov samt ett 

läsförståelseprov) och de språkliga färdigheterna isoleras som grund för 

bedömningen; det muntliga provet handlar därtill om kommunikativ kompetens. 

Bedömarna ser inte till andra faktorer som skulle kunna ge ett högre betyg på en 

språkkurs, som exempelvis hög närvaro på lektioner och uppvisat flit i studierna. Inte 

heller behöver bedömarna ta den ekonomiska fördelen med god genomströmning i 



9 

 

 

 

beräkning. Tisus är neutralt; antalet godkända eller underkända påverkar inte 

ekonomin och testtagarna har (sannolikt) ingen relation med bedömarna.  

2019 godkändes hälften av testtagarna och andra hälften blev antingen underkända 

eller fick rest på något delprov (Årsredovisning SU).  Underkänd är en testtagare som 

blivit underkänd på alla tre delproven. De som blivit godkända på två delprov men 

underkända på ett kan få göra om det underkända vid nästa eller nästnästa tillfälle 

Tisus ges, med chans att bli behörig i svenska. Efter ett år förfaller denna möjlighet 

och alla tre delprov måste tas på nytt. Faktorer som inverkar på vilka färdigheter som 

ett godkänt motsvarar och som gör de olika vägarna till behörighet i svenska 

svårundersökta är enligt Helg Granbom (2012:9-11, 31) skolor, program, lärare och 

den tid som studenterna ges.  

3.2.2. High stakes-testning  

Tisus är ett tydligt exempel på high stakes-testning. För high stakes-prov gäller att 

resultatet ska ha avgörande betydelse för den som tar provet och detta är fallet med 

Tisus eftersom det påverkar möjligheterna till vidare studier. Andra exempel på high 

stake-prov i Sverige som är relevanta för högskolestudier är högskoleprovet och 

nationella prov på gymnasiet, och naturligtvis de slutgiltiga gymnasiebetygen. Dessa 

prov kan öppna eller stänga dörrar till högre studier. Gymnasiebetygen har visat sig 

ge bättre prognos för hur högskolestudierna senare artar sig (Cliffordson 2008 i Klapp 

2017). Flit, uthållighet och andra personliga egenskaper kan ligga bakom 

gymnasiebetyget, och sådana egenskaper underlättar också i högskolestudierna 

(Klapp 2017).  

Motsvarande situation gäller sannolikt Tisus respektive behörighetsgivande kurser på 

exempelvis gymnasiet. Precis som högskoleprovet skiljer sig Tisus från 

gymnasiebetyget i det att några personliga egenskaper inte testas: Tisus äger rum 

under en dag och säger inget om uthållighet i studier eller flit. Vilken betydelse det 

har att få behörighet på Tisus i jämförelse med på en gymnasiekurs eller liknande har 

ännu inte testats, men Wijk-Andersson (1994) har undersökt hur godkända testtagare 

på Tisus föregångare Rikstestet klarade sig på högskolan. Hennes undersökningar 

visar att 35 % tog tillräckligt många högskolepoäng för att kunna fortsätta med sina 

studier. Dessa läste alla på utbildningar med höga inträdeskrav, varför Wijk-

Andersson (1994:170-171) tänker sig att gymnasiebetygen kan ha betydelse för 

studieframgången på universitetet. Samma resultat visas i en studie som gjorts på 

bland annat tyska studenter vid ett nederländskt universitet och det var framförallt 

studenter med lägre gymnasiebetyg som hoppade av sina utbildningar (Zijlmans, Neijt 

och van Hout, 2016:488-489). En skillnad mellan dessa två studier gäller kunskaper i 

engelska, något som Wijk-Andersson uppfattat ha betydelse. Den nederländska 

studien av Zijlman et al (2016) visade inte att nivån på studenternas engelska hade 

någon betydelse för deras studieframgång, trots att kurslitteraturen var på engelska. 
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Språktestet i den nederländska studien är på nivå B2 (se Folkuniversitetet för 

modelltester på B2-nivå enligt Gemensam europeisk referensram för språk), vilket har 

förväntats stämma med de språkbehov en andraspråkstalare har för högskolestudier. 

Huruvida B2 verkligen är tillräcklig är nu ifrågasatt, inte bara i den nederländska 

studien utan även i en flamländsk studie av Deygers, Van den Branden och Van Gorps 

(2017). Andraspråksstudenter som var behöriga i nederländska på B2-nivå hade svårt 

att både följa med i föreläsningarna och läsa kurslitteraturen. Detta ledde i vissa fall 

avhopp. En slutsats som dras i studien är att innehållet i de språkliga inträdesproven 

inte motsvarar de faktiska språkkrav som senare ställs på studenten. Författarna riktar 

stark kritik mot rådande språktestning inför högskolestudier i Flandern och 

understryker hur viktigt det är att high stakes-prov bedöms rättvist  (Deygers, Van den 

Branden och Van Gorps (idem:16-21). Detta framkommer också i Bachman & Palmer 

(2010): 

Ett high stake-prov kan alltså, om det testar otillräckligt, medföra en risk för den 

som blir godkänd och satsar på högskolestudier utan att vara redo för dem – i 

ovanstående fall, att personer utan egentliga tillräckliga språkkunskaper antas till 

utbildningar de inte är språkligt rustade att klara av (Bachman & Palmer, 

2010:85–86).  

Även Toefl – Test Of English as a Foreign Language – kritiseras för att inte kunna 

avgöra nivån på de faktiska språkkrav som högskoleutbildningar ställer. Detta efter 

två studier som visat att kinesiska studenter behöver dubbelt så lång tid på sig som 

brittiska studenter för att läsa en text (Trenkic och Warmington 2017, Trenkic och Hu 

2019), något som naturligtvis får följder för deras möjligheter att klara sina studier. 

Deygers (2017) konstaterar att high stakes-prov, trots den betydelse de har för 

universitetsstudenterna, sällan undersöks eller kontrolleras. 

When test scores are used in such a way that they may fundamentally impact a 

test-taker’s opportunities in life, the stakes are high. Such tests, and the claims 

that are made on the bases of their scores, require close scrutiny and robust 

evidence (Deygers, 2017:12). 

4. Fenomenografi 

Ett av två centrala undersökningsområden i min intervjustudie är Tisustesttagares 

olika perspektiv på Tisus. Sett ur ett fenomenografiskt perspektiv skulle 

respondenternas uppfattningar om Tisus vara en  ”tankeprodukt” (Alexandersson 

2009:111) som, enkelt uttryckt, uppstår som en reaktion hos Tisustesttagaren på mötet 

mellan denne och provet i fråga. När perspektivet på språkprovet förändras – vilket 

sker allteftersom tiden går och testtagaren gör sig nya erfarenheter – förändras också 

uppfattningen om provet (för fler exempel, se Larsson 2011:17-19). Testtagare med 

olika bakgrunder och olika uppsättningar erfarenheter förväntas förhålla sig olika till 

ett och samma prov vilket leder till att deras uppfattningar om provet kommer att skilja 
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sig åt. Beroende på hur lång tid som förflutit mellan provet och intervjun har 

respondenten gjort sig en viss mängd erfarenheter vilket påverkar den här 

”tankeprodukten”. Uppfattningarna som uttrycks om fenomenet är sett i retrospektiv.   

Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats som syftar till att undersöka och 

återge människors uppfattningar och olikheter i uppfattningar (Jakobsson 2011:50, 

Alexandersson 2009:111). Hur en företeelse, ett objekt eller en situation – det vill 

säga, olika fenomen – de facto är eller ligger till intresserar inte den fenomenografiska 

forskaren, utan endast människors uppfattningar eller upplevelser av detsamma och 

variationer i dessa uppfattningar (Larsson 2011). Materialinsamlingen sker alltid 

genom intervjuer. Syftet är aldrig att få kvantitativt säkerställda data om exempelvis 

hur stor del av en population som har en viss uppfattning om en viss företeelse; ett 

genomsnitt eller tvärsnitt av uppfattningar står heller inte i fokus. Det är ”kvalitativt 

olika” uppfattningar som identifieras  (Alexandersson 2009:122) i det undersökta 

materialet. Ference Marton är en av grundarna till INOM-gruppen vid Göteborgs 

universitet. INOM – som har  ”rötter i inlärningsforskning” (Larsson 2011:23) står för 

”Inlärning och omvärldsuppfattning” vilket också är titeln på en bok i ämnet.  

Fenomenografisk forskning görs framförallt inom inlärningsforskningen. 

 

Ference Marton (1986), the “father” of phenomenography, explains 

phenomenography as “a research method for mapping the qualitatively different 

ways in which people experience, conceptualize, perceive, and understand 

various aspects of, and phenomena in, the world around them” (Marton 1986:31 

i Roseman 2018:44). 

För att illustrera fenomenografin visar Larsson (2011:12), medelst ett citat av Marton 

(1978), på en jämförelse mellan två olika perspektiv: första ordningens perspektiv och 

andra ordningens perspektiv. Perspektiven gäller en och samma företeelse. Skillnaden 

ligger i att det tidigare perspektivet visar information om en viss företeelse och det 

senare perspektivet ser till hur människor uppfattar den företeelsen. Begreppet 

’uppfattning’ är av fundamental betydelse i fenomenografin. En uppfattning om ett 

bestämt fenomen är en produkt av en viss uppsättning erfarenheter. Dessa erfarenheter 

har utgjort grund för analyser vilka tillsammans påverkar den syn på världen en 

människa har. Med andra ord: människor har tagit olika vägar till den plats där de är 

idag, och det kan leda till att deras uppfattningar rörande ett visst fenomen uppvisar 

variationer. Viktigt är här att skilja uppfattningar från åsikter som är av mer medvetet 

slag (Larsson 2011:21). 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas 

eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör 

den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken 

vi bygger våra resonemang (Marton & Svensson, 1978:20 i Kroksmark 2007:7). 
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För att ge ett exempel kan en fenomenografisk undersökning av elevers uppfattning 

om innehållet i ett visst ämne låta en lärare se på en företeelse ur elevernas perspektiv, 

något som kan vara praktiskt användbart som en väg till förbättring (Larsson 2011:14; 

se även sid 24-25). Fenomenografin kännetecknas av fyra särdrag (se Larsson 

2011:21-22), varav de tre första också stämmer in på min intervjustudie: 1) 

forskningsobjektet – hur Tisustesttagare uppfattar och upplever Tisus och högskolans 

språkkrav – är andra ordningens perspektiv. 2) utgångspunkten är Skypeintervjuer 

med åtta Tisustesttagare som transkriberats och 3) en eftersträvan att beskriva 

variationen i kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. Denna delvisa 

beskrivning av fenomenografin ska intervjustudien i detta arbete spegla. 

5. Metod och material 
 

Enkäten i det här arbetet har två uppgifter: den presenterar ett större antal, såväl 

godkända som underkända, personer som relativt nyligen har valt Tisus som en väg 

till behörighet, och detta ger svaret på första forskningsfrågan: Vilka är 

Tisustesttagarna? Enkätsvaren ger underlag till intervjustudien, som ska generera en 

mer djupgående bild av detta urval studenter och deras upplevelser av sina språkbehov 

och studier. Härmed ska forskningsfråga 2 och 3 besvaras, det vill säga hur 

respondenterna upplever sina möjligheter att möta språkkraven på högskolan och i 

vilken utsträckning de känner att Tisus testade dessa språkkrav.  

5.1. Metodtriangulering 

Enkät och intervju förväntas i det här arbetet tillsammans belysa vilka kunskaper och 

färdigheter en Tisustesttagare behöver för behörigheten, och hur dessa kunskaper och 

färdigheter sedan räckt till för högskolestudier på svenska. Båda undersökningarna 

har vänt sig till Tisustesttagare vilket för med sig en naturlig jämförelse mellan vad 

Tisus testar och vad högskolan kräver när det kommer till språkfärdigheter.  

Enkäten ligger som underlag för beskrivningen av respondenterna, och även en enkel 

skattning av deras upplevelser av Tisustestet. Med intervjustudien vill jag synliggöra 

respondenternas upplevelser av Tisus och högskolestudier på svenska. Genom en 

fenomenografisk analys visar intervjustudien de olika upplevelser som 

respondenterna har av sina högskolestudier och egna studieprestationer samt hur de 

upplever att Tisus motsvarar de faktiska språkfärdigheter som ställs på högskolan.  

Fördelen med enkäter är att en större andel av populationen kommer till tals. Med en 

påföljande intervjustudie kompletteras bredden med djup genom att låta några av 

enkätrespondenterna ge mer precisa och uttömmande svar på frågor och skildra egna 

upplevelser och föra resonemang om dessa. 
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Metod och material presenteras nedan först för enkäten och därefter för intervjun, i 

två olika kapitel. Resultaten från båda studierna analyseras sedan var och en för sig i 

var sitt kapitel. Därefter sammanställs materialet i sin helhet och det diskuteras och 

analyseras.  Med en sådan metodkombination (metodtriangulering) kan 

forskningsfrågorna belysas på olika sätt.  

Målet är att medelst kvantitativa data redogöra för respondenterna i undersökningen 

genom att se på genomsnittssiffror men också konstatera de ovanliga eller obefintliga 

särdragen eller kännetecknen som ingen respondent identifierar sig med. Vidare kan 

jämförelser göras mellan vissa undergrupper. I enkäten ställs även frågor vars svar ger 

en indikation på hur respondenterna ser på sina egna språkfärdigheter å ena sidan och 

språkkraven på Tisus å andra sidan, och för dem som läser vidare: hur språkkraven 

ser ut på högskolan. Så långt enkätens första uppgift. Enkätens andra uppgift är att 

presentera ett urval av de flera kommentarer som respondenter har valt att lämna i 

fältet Kommentar?, ett fält som fanns efter alla flervalsfrågor. Härigenom hade alltså 

alla respondenter möjlighet att ge förtydligande information samt uttrycka till 

exempel känslor och åsikter rörande sådant som flervalsfrågorna och 

svarsalternativen tog upp. Detta bidrar den kvalitativa delen av den här uppsatsens 

material i sin helhet.  

5.2. Enkäten 

På grund av arbetets storlek begränsas föreliggande arbete till Tisustesttagare som 

deltagit i Tisus vid Stockholms universitet och i utlandet år 2017 och/eller 2018. 

Sammanlagt 227 Tisustesttagare har deltagit i enkäten. 

Enkäten är en formativ undersökning med såväl kvantitativa som kvalitativa drag. 

Den producerar å ena sidan data i form av siffror, som återges neutralt och objektivt 

och som framförallt ger snittinformation om de Tisustesttagare som deltar i enkäten – 

oftast uppdelad i grupperna Godkänd och Underkänd. Å andra sidan producerar den 

ord, i och med att hänsyn tas till de kommentarer som respondenterna gett under 

kommentarsfälten i enkäten. Kommentarerna ger kvalitativa data som hanteras med 

inspiration från fenomenografin. 

5.2.1. Respondenter  

Tisusgruppen vid Stockholms universitet har sörjt för kontakten med potentiella 

respondenter till enkäten (se 1. Inledning) och med insatser därifrån har en stegvis 

utveckling ägt rum av antalet grupper Tisustesttagare som inbjöds att delta i enkäten.   

I förberedelsestadiet blev successivt fler Tisustesttagare inbjudna, vilket delvis berott 

på en strävan att inkludera så många respondenter som möjligt, och delvis för att en 

grupp som underkänts på Tisus har lagts till som jämförelseobjekt.  
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Totalurvalet, 1 322 Tisustesttagare,  begränsas till testtagare på Stockholms 

universitet och Utlandet under åren 2017 och 2018. Andelen underkända under dessa 

år uppstiger till 54 % av det totala antalet testtagare (se Tabell 1). Bland dessa 

underkända har cirka hälften fått ”rest”, det vill säga, de har klarat två delprov men 

behöver göra om ett för att få behörighet. Siffrorna i Stockholms universitets 

årsredovisning avviker något från siffrorna angivna här. Det beror på att man där ser 

till antalet anmälda och inte till antalet som infann sig vid testtillfället.   

Tabell 1. Totalt antal testtagare med andelen underkända inom parentes. 

 2017 2018 2017 och 2018 

Stockholms universitet 330 (160) 348 (187) 678 (347) 

Utland 326 (186) 318 (179) 644 (365) 

SU och Utland 656 (346) 666 (366) 1 322 (712)  

Thomsen (2020)2 

 

Av de 1 322 inbjudna har sammanlagt 227 respondenter (drygt 17 %) deltagit i 

enkäten. Av dessa har 120 respondenter besvarat enkäten för godkända testtagare och 

107 respondenter har besvarat enkäten för underkända testtagare. Att andelen 

underkända är lägre kan bero på att den gavs sämre förutsättningar att delta: endast 

ett e-brev med påminnelse skickades ut och tidsspannet för möjligheten att delta var 

något kortare. 

En jämförelse mellan olika grupper av populationen så som den presenteras i Tabell  2 

låter sig endast göras med respondenter som, utan att använda alternativet Annat, 

besvarat enkätfrågor om var och när de tagit Tisus. Informationen i  Tabell 2 nedan 

bortser från 19 respondenter, som kan ha tagit Tisus vid flera tillfällen och därför valt 

alternativet Annat eller inte svarat på frågan av okänd anledning. Totalt antal 

respondenter är inte 208 utan 227. Se bilaga 3 och 4 för antal enkätrespondenter i 

gruppen Godkänd respektive gruppen Underkänd. 

Tabell 2. 208 testtagare (av 227 undersökta) med andelen underkända inom parentes. 

 2017 2018 2017 och 2018 

Stockholms universitet 51 (23) 72 (36) 123 (59) 

Utland 40 (15) 45 (18) 85 (33) 

SU och Utland 91 (38) 117 (54) 208 (92)  

                                                 

2 Thomas Thomsen, projektadministratör och webbredaktör för Tisus. E-brev 2020-02-18.  
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5.2.2. SurveyMonkey  

SurveyMonkey är det webbaserade enkätverktyg som har använts för enkätstudien. 

En fördel med webbenkäter är att de ger ett snabbt resultat som dessutom till stor del 

sammanställs automatiskt. Enligt Wenemark (2017:47) har över 90 % har tillgång till 

Internet. Jag förväntar mig att Tisustesttagare ingår i den gruppen, om inte för annat 

så för att informationen om Tisus ges via Stockholms universitets webbplats. Det 

finns åtminstone två fördelar med SurveyMonkey som webbaserat enkätverktyg för 

datainsamling och dataanalys: respondenterna kan erbjudas enkel tillgång till enkäten 

under ett visst tidsspann, och för forskaren presenteras resultatet automatiskt och 

analysarbetet underlättas genom möjligheter att göra jämförelser baserade på 

deltagarnas svar.  

Webbenkäten och dess frågor testades på ett tiotal personer en vecka före 

enkätundersökningen skulle äga rum. SurveyMonkey fungerade tillfredsställande på 

alla olika medier som användes: Dator (Microsoft och Apple), mobiltelefon (Iphone 

och Android) samt platta. Jag tog också emot reaktioner på frågor och svarsalternativ 

vilket gjorde att jag kunde förbättra enkäten. Ingen respondent har meddelat några 

tekniska svårigheter att svara på enkätfrågorna. 

5.2.3.  Enkätfrågor 

Frågeformuläret som hör till enkäten innehåller förhållandevis okomplicerade 

flervalsfrågor med syfte att ge en bild av vilka det är som väljer Tisus som väg till 

behörighet i svenska (se bilaga 1 och 2). För en mer komplett bild av populationen 

Tisustesttagare och för att kunna göra en jämförelse ingår såväl godkända som 

underkända testtagare. För gruppen underkända ges en extra fråga i enkäten och någon 

enstaka formulering skiljer sig från den som distribuerats till dem som godkänts 

aktuella år. Efter varje fråga i frågeformuläret finns möjlighet för respondenterna att 

i fritext lämna kommentarer i fältet Kommentar?  

5.2.3.1. Mätning av språkfärdigheter: GERS 

GERS, Gemensam Europeisk Referensram för Språk, omfattar kategorier för att 

beskriva språkanvändning av olika slag, för olika syften och på olika nivåer, bland 

annat genom att dela in språkbehov i domäner. För en relevant mätning av 

språkfärdighet måste hänsyn tas till vilka domäner en viss inlärare eller en viss grupp 

av inlärare ska kunna verka inom samt vilka roller de ska spela inom den domänen. 

Det innebär att identifiera bland annat uppgifter som de måste kunna klara av på 

språket, och under vilka villkor. (Skolverket 2007:45-50, 57). Ett språktest för 

högskolestudier kan riktas in på utbildningsdomänen och återspegla vardagliga 

situationer som studenter ställs inför, till exempel läsning av kurslitteratur, 

föreläsningar, inlämningsuppgifter och grupparbeten. Hur tillräcklig en viss 



16 

 

 

 

språkfärdighet är beror på villkoren: tidspress och bakgrundsljud ökar kraven och 

muntlig kommunikation är svårare att delta i ju fler som deltar i samtalet; likaså om 

samtalsdeltagare talar snabbt. 

5.2.3.2. GERS för enkätfrågor 

GERS används för två enkätfrågor. Dessa efterfrågar vilka av sammanlagt åtta 

påståenden om språkliga färdigheter som stämmer in på respondenten (se fråga 4 och 

5 bilaga 1). De språkliga färdigheter som beskrivs är utvalda med tanke på relevans 

för högskolestudenter, och inbegriper både mer och mindre omfattande aktiviteter. 

Formuleringarna är inspirerade av de detaljerade beskrivningar av läsförståelse, 

hörförståelse, skriftlig färdighet, muntlig kommunikation och muntlig presentation på 

C1-nivå som finns inom utbildningsdomänen i GERS, den gemensamma europeiska 

referensramen för språk (se Skolverket 2007:60-63, 69-71 och 73-76).  

5.2.3.3. Respondentens språkfärdigheter 

Svarsalternativen på den enkätfråga (fråga tio i enkäten för godkända och fråga 11 för 

underkända) som efterfrågar vilka språk respondenterna kan följa en 

universitetsutbildning på omfattar 18 språk, inklusive svenska och engelska. Urvalet 

är gjort baserat på de största språken i Sverige (enligt Språktidningen 2016-03-29) – 

norska och danska exkluderade eftersom ett godkänt gymnasiebetyg i dessa nordiska 

språk jämställs med särskild behörighet i svenska (Antagning.se hämtad 2020-02-15) 

och listan har fyllts på med sex stora EU-språk (EU) förutom dem som redan tagits 

upp i listan. Bosniska, kroatiska och serbiska bildar ett och samma alternativ: BKS. 

Urvalet har gjorts framförallt med tanken att alternativen skulle vara relevanta för en 

så stor andel respondenter som möjligt. Alternativet Annat ges samt möjlighet att 

lämna kommentarer.  

5.3. Intervjustudien 

Intervjustudien är ämnad att utveckla respondentsvaren på enkätfrågorna med som 

motiv att komma närmare Tisustesttagares upplevelser av Tisus och deras erfarenheter 

av högskolestudier på svenska. Med intervjustudien får ett mindre antal respondenter 

möjligheter att inte bara utveckla sina svar gällande sådant som tas upp i enkäten, utan 

även berätta fritt om sig själva och sina tankar om Tisus och efterföljande 

högskolestudier, detta för att få en vidd av individuella upplevelser. Olikheterna 

mellan respondenterna i studien visas genom att ett fenomenografiskt perspektiv läggs 

på först på intervjufrågorna och sedan även vid analysen och tolkningen av materialet.  

Inom ramarna för min intervjuundersökning har studerats ett mindre antal 

respondenters intervjusvar om framförallt den egna språkliga situationen som 
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studenter på svenskspråkiga högskoleutbildningar, men även hur de erfarit Tisus, och 

hur de uppfattar att provet svarar mot det behov av språk de känner att de nu har i den 

svenskspråkiga akademiska världen. Det som har eftersträvats är en fördjupad 

kunskap om respondenternas syn på Tisus och högskolestudier på ett andraspråk. 

Syftet är inte att nå ett genomsnitt av populationen utan att ”maximera chansen att 

finna så många olika uppfattningar som möjligt” (Larsson 2011: 29) och att beskriva 

variationerna i dessa uppfattningar, vilket också är grundtanken med genomförandet 

av fenomenografiska undersökningar (Alexandersson 2009:120).  

Första intervjun fungerade i någon mån som ett övningstillfälle där jag ställde onödigt 

många följdfrågor. Under följande intervjuer kommunicerade jag mer med endast 

hummande ljud och nickningar, men jag önskar i efterhand ändå att jag hade lämnat 

än mer utrymme till respondenterna. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna 

i frågeformuläret ställdes till alla respondenter men med olika eftertryck. Frågor som 

inte var intressanta för respondenten betades snabbt av eller lämnades därhän. 

Intervjuerna var mellan 40 och 60 minuter långa. Längden styrdes av den tid som 

meddelats respondenterna dessförinnan samt hur mycket respondenterna ville berätta. 

Innehållet i intervjumaterialet omfattar dels en retrospektiv bild av Tisus samt 

upplevelser av vad som är och har varit gällande språkfärdigheter och språkbehov. 

Respondenterna kan tidsmässigt ha avlägsnat sig från sina upplevelser av Tisus så 

som de var när det ägde rum. De kan minnas testet annorlunda än hur det faktiskt var: 

detta visar sig flera gånger när respondenterna inte kommer ihåg vilka delprov Tisus 

bestod av. I intervjumaterialet framkommer upplevelser retrospektivt och då får vi 

alltså ta del av respondenters minnen av upplevelser och uppfattningar. 

5.3.1. Respondenter 

Det är olikheterna i uppfattningarna av en företeelse som är av intresse inom 

fenomenografin. Ambitionen har därför varit att få tillgång till olika slags syn på 

språkkraven i den akademiska världen och hur respondenterna möter dessa krav. Åtta 

respondenter har valts ut baserat på resultatet från enkätundersökningen. De förmodas 

kunna ha olika syn på språkkraven på högskolan å ena sidan och de krav som Tisus 

ställer å andra sidan, samt de egna möjligheterna att möta dessa krav. Anledningen till 

att förväntningarna på att de ska ha olika uppfattningar och gjort sig olika erfarenheter 

är att förstaspråken och valet av högskoleutbildningar skiljer sig. Huruvida 

respondenterna faktiskt skiljer sig åt vad beträffar uppfattningar, och i så fall hur, 

uppdagas först när intervjuerna genomförs. Därigenom kan sägas att urvalet har gjorts 

i explorativt syfte, vilket motiverar ett subjektivt urval med ett mindre antal 

respondenter. Enligt Larsson (2011:50-51) är åtta intervjuer är något lågt för en 

fenomenografisk studie; ett större antal ger chanser till fler olika uppfattningar; det är 

variationen av attityder och värderingar som är målet. Jag har eftersträvat en 

variationsbredd på respondenterna, dock med vissa begränsningar (se 6.4.1). Avsikten 

med intervjuerna är att producera material som beskriver individuella respondenternas 

uppfattningar om och upplevelser av högskolestudier på svenska samt deras åsikter 
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om hur väl Tisustestet matchar de språkfärdigheter som behövs på högskolan. Urvalet 

av respondenter har därför gjorts med som mål att få en variation av attityder och 

värderingar. De huvudsakliga kriterierna för urvalen har varit studieinriktning och 

förstaspråk; därtill har kommit val av högskola och hemland. Slutligen kunde jag 

också enkelt ordna så att hälften av respondenterna bestod av kvinnor och hälften män, 

även om detta inte var något ursprungligt mål och inte heller fanns som fråga i 

enkäten.  

Respondenterna är avidentifierade genom att de fått nya namn. Någon presentation av 

enskilda respondenters sammanlagda information ges inte heller utan kopplingar 

mellan olika informationsbitar ges endast där det behövs. Detta för att möta 

konfidentialitetskravet.   

5.3.1.1. Valet av respondenter 

Som nämnts ingår åtta personer i intervjustudien. Inledningsvis handplockades dock 

tio personer som uttryckt sig villiga att vara med även i intervjustudien. För att främja 

hanterbarheten av materialet och redogörelsen av detsamma togs de två respondenter 

bort som egentligen var tänkta att representera den förhållandevis stora gruppen i 

enkäten som inte studerar utan arbetar. Det hade varit värdefullt att se på vilka 

språkbehov olika yrkespersoner har som tar Tisus som ett led i arbetet mot att få 

svensk yrkeslegitimation, vilket var fallet med dessa två respondenter. Valet att inte 

ta med dem i undersökningen beror endast på en strävan att hålla en rak linje och säger 

inte någonting om vad som är viktigt att undersöka. Mottot har varit att undvika att 

komplicera arbetet så långt det är möjligt och undvika sidospår, något som har känts 

nödvändigt i detta arbete som redan grundas på två vitt skilda 

materialinsamlingsmetoder.  

Jag har också avslagit två önskemål om att hålla intervjuer över telefon eller e-post 

och inte ansikte mot ansikte. Tisustesttagarna detta gällde hade kunnat bidra med i 

undersökningen unika upplevelser av såväl Tisus som högskolestudier, men eftersom 

jag, när valet gavs, ville att materialet skulle ha samma form för alla respondenter gick 

jag istället vidare med dem som kunde delta via Skype. 

Valet av någorlunda lika respondenter, i en undersökning som söker olikheter, beror 

på att sidospår måste undvikas. För de fyra respondenter som är bortvalda hade 

kapitlet Tidigare forskning behövt fördubblas i längd och innehållet hade varit mycket 

mer varierat än det är nu. Även övriga kapitel hade behövt förlängas.  

Det är också en fråga om att kunna möta konfidentialitetskravet för alla. Ju ovanligare 

särdrag en respondent kan kopplas till desto lägre förväntningar kan finnas på att 

respondenten verkligen hålls anonym. Detta är svårt även med respondenter som har 

förstaspråk och härkomstland som sticker ut i Sverige, och än mer så om de följer en 

mindre vanlig högskoleutbildning, vilket också är fallet med några av dem som nu 
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ingår i intervjuundersökningen och lett till att själva personbeskrivningarna är 

förhållandevis ytliga.  

5.3.2. Intervjufrågor 

Intervjufrågorna cirkulerar liksom enkätfrågorna till största delen kring Tisus, språk, 

språkbehov och språkkrav, och de är skapade med inspiration från enkätsvar och 

förslag på framtida forskning i tidigare undersökningar (Helg Granbom 2012, Eklund 

Heinonen 2009 och Staaf 2015).  

I enlighet med fenomenografisk metod (se Larsson 2011:26 samt kapitel 4 för en 

bakgrund till fenomenografi) används perspektivet med ”uppfattning”, dvs ”andra 

ordningens perspektiv” som huvudsaklig utgångspunkt i mitt empiriska material av 

intervjuer. Fokus ligger på respondenternas erfarenheter, upplevelser och 

uppfattningar. Åsikter och jämförelser förekommer också i materialet 

Intervjuerna avsågs ge underlag för en beskrivning av Tisustesttagares uppfattningar 

om dels Tisus, dels centrala omständigheter och situationer som de möten som 

universitetsstudier för med sig: föreläsningar, tentor, sociala möten och aktiviteter. 

Såväl det tidigare som det senare var avsedda för tankar om språk, språkliga 

färdigheter och språkliga behov.  

Intervjuerna var, enligt riktlinjer för fenomenografiska studier, semistrukturerade. 

Alternativet med helt öppna intervjuer valde jag bort på grund av risken att 

respondenter skulle ägna tid åt minnen och erfarenheter alltför långt borta från 

intresseområdet för studien. Strikta intervjuer är oförenliga med fenomenografiska 

studier. Den slags information som den typen av intervjuer ger hade dessutom enkäten 

redan givit. Intervjufrågorna sammanställdes utifrån syftesformuleringen och 

forskningsfrågorna, och organiserades i fem block som intervjun delades in i. 

Intervjun omfattade också en inledning och en avslutning som omfattade information 

om konfidentialitet och samtycke samt inledande information om respektive 

avslutande sammanfattning av innehållet i intervjun. De fem blocken omfattade 

ämnen som intervjun cirkulerade kring och som jag, vid behov, styrde in respondenten 

mot: 1) respondenten och språk/språkbehov, 2) respondenten och Tisus, 3) att studera 

(eller arbeta) på sitt andraspråk, 4) Tisus och högskolans krav samt 5) faktorer utöver 

språkfärdigheter som har betydelse för studierna. Respondenten fick så stort utrymme 

hen tog sig och hade även möjlighet att komma med invändningar och tillägg när jag 

mot slutet av intervjun dubbelkollade att jag uppfattat kärnpunkterna i berättelsen 

riktigt. I slutet på varje intervju sammanfattade jag innehållet inkluderande  

respondentens viktigaste åsikter och upplevelser så som jag hade uppfattat dem.  
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5.3.3. Intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna med de åtta respondenterna i den här studien skedde 

ansikte mot ansikte, det vill säga med visuell kontakt i realtid, men via Skype. De 

tydligaste fördelarna med Skype är att det geografiska avståndet inte har någon 

betydelse: boendeorten är oviktig i valet av respondenter, det finns inte några 

omkostnader för resor och det går smidigt att, vid behov, byta dag och tid för intervjun 

om det skulle behövas. Skype var för övrigt ett lyckosamt val för intervjuer under 

vårterminen 2020 i och med att Coronautbrottet i Sverige kom att kräva en kollektiv 

ansträngning för social distansering och därmed en minimering av antalet fysiska 

möten. Intervjuerna spelades in på Skype och transkriberades samma dag som 

inspelningen. Vardera intervjun tog mellan 40 och 60 minuter, inledande och 

avslutande passager inräknade. 

5.3.4. Transkriptioner 

En talad text som transkriberas skrivs helt enkelt ned. Transkriptionen visar med andra 

ord innehållet i en talad text. Beroende på syftet förses transkriptionen med olika 

mycket och olika slags information om den talade texten. I mitt arbete har endast 

själva intervjufrågorna och –svaren transkriberats och transkriptionerna har formen 

av tillrättalagt talspråk: hummanden, tvekljud, sammanhängande upprepningar av ord 

har reducerats eller helt utelämnats beroende på vilken vikt för innehållet de kan 

tänkas ha. Information om pauser eller snabbt tal finns inte heller upptaget i materialet, 

annat än om det är betydelsefullt för förståelsen av det sagda och för analyserna. 

Anledningen till denna materialhantering är att genomläsningar av mer textlik text är 

mindre tidskrävande. Vardera intervjun har dessutom granskats med ljud och bild 

under analysarbetet för att möjliggöra en eventuell omvärdering av innehållet i 

intervjuerna och det sagda.  

För min intervjustudie har jag delvis följt arbetsordningen som i tre steg illustreras 

övergripande figur 5.1 i Alexandersson 2009:122: Jag valde språktestning inför 

högskolestudier som företeelse och tog Tisus som exempel på detta. Fokus låg på 

åsikter, erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av Tisus och språkbehov på 

högskolestudier (se 1.1 Syfte och forskningsfrågor). Respondenterna intervjuades 

över Skype. Intervjuerna spelades in och jag kunde därmed skriva ut intervjuerna 

allteftersom de hade gjorts. Utskrifterna utgjorde materialet för identifikation och 

organisering av olika uppfattningar av Tisus som språktest inför högskolestudier och 

språkbehov på högskolan.  

Metoden är inspirerad av fenomenografi (se kapitel 4) och omfattar noggrann 

bearbetning av respondenternas svar på intervjufrågor och deras egna berättelser 

under dessa intervjuer. 
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5.4. Etiska reflektioner 

För att säkra testtagarnas anonymitet gick min förfrågan till Tisustesttagarna genom 

Tisusgruppen vid Stockholms universitet. De som valde att vara med i studien 

kontaktade mig därefter på eget initiativ. Härigenom blev deras e-postadress känd för 

mig först när de aktivt tillät det. De presenterade sig då också med de namn de valde 

att använda i kommunikationen med mig. Inbjudan till dem som underkänts på Tisus 

skickades senare i arbetet, och då med en direktlänk till den enkät som vände sig till 

dem: en fråga hade lagts till och en formulering hade ändrats för att passa gruppen.  

Något som är viktigt att ta upp i detta avsnitt är att e-breven med information om 

studien och inbjudan att delta inte nödvändigtvis gick ut till den som tagit Tisus. För 

inbjudan har använts listor med e-postadresser till dem som stått bakom anmälan till 

Tisustestet, vilket inte behöver vara Tisustesttagaren själv. Ett litet antal föräldrar 

hörde av sig för att meddela att jag inte nått rätt person. Majoriteten av dem skickade 

min inbjudan vidare till dem som de anmält och tagit Tisus medan två tog beslutet att 

deras barn inte skulle delta. Här slogs jag också av att jag inte satt en lägsta ålder för 

deltagande och att det heller inte finns några åldersgränser för deltagande i Tisus. 

Enligt forskningsetiska regler får forskning inte bedrivas på barn under 15 år utan 

vårdnadshavares samtycke (CODEX och Wenemark 2017:62). Exakt hur gamla 

enkätrespondenterna är vet jag inte; den yngsta gruppen hör till gruppen ”20 år eller 

yngre” i enkäten. Det finns ingen nedre åldersgräns för att ta Tisus. Jag håller det 

emellertid för osannolikt att barn som är 13 år (vilket skulle vara fallet för en eventuell 

enkätrespondent som är 15 år vid tiden för studien) skulle ha anmält sig till, betalat 

för och deltagit i ett för högskolestudier behörighetsgivande test i svenska. Ändå är 

detta ett misstag i genomförandet av enkätstudien och något att lära av.  

5.4.1. Informerat samtycke 
 

I inbjudan till deltagarna meddelades att de skulle komma att behöva ge informerat 

samtycke för att kunna delta i enkäten och vad detta innebär. Informationen 

upprepades i själva enkäten (se bilaga 1 och 2). En lärdom här är att deltagarna inte 

borde ha fått tillgång till enkätfrågorna förrän de klickat ”Ja” på frågan om de läst och 

förstått informationen om informerat samtycke. Här hade en fråga om ålder också 

kunnat ställas för att möjliggöra en bortsortering av respondenter som anger att de är 

under 15 år. 

Eftersom respondenterna i intervjustudien redan hade deltagit i enkäten hade de också 

fått information om syftet med mitt arbete samt vad informerat samtycke innebär, men 

informationen gavs igen innan den första intervjufrågan ställdes. Då hade 

respondenten också gett sitt medgivande till att intervjun spelades in. 
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Alla intervjuer inleddes med information om att intervjuerna spelades in och 

respondenterna fick ge sitt samtycke till detta. Därefter läste jag upp samma 

information som getts inför deltagande i enkätstudien (se bilaga 1 och 2). Intervjuerna 

avslutades med en påminnelse om informerat samtycke och att respondenten kunde 

kontakta mig senare om hen vid en senare tidpunkt ville ändra sig angående 

deltagande eller något sagt under intervjun.  

5.5. Metoddiskussion 

Någon med en positivistisk syn på forskning skulle konstatera att vare sig min enkät 

eller min intervjustudie bjuder på några valida eller reliabla data; ingen av dem baseras 

på material från slumpmässigt utvalda respondenter eller undersöker en tillräckligt 

stor andel av populationen. Medan detta hade varit grundläggande för kvantitativ 

forskning är det inte nödvändigt för kvalitativ sådan. Enkätstudien har förvisso 

kvantitativa drag genom att delar av resultaten har redovisats neutralt och objektivt, 

men jämförelser mellan data och valet av innehåll som ligger till grund för den 

kvalitativa intervjustudien är subjektiva. Bland de enkätdeltagare som önskade delta 

även i intervjustudien sökte jag så olika respondenter som möjligt, och under 

intervjuerna strävade jag efter att låta respondenterna få tid och tala fritt. 

Intervjumaterialet tolkas sedan genom fenomenografiska glasögon i den mån att 

respondenters subjektiva upplevelser och uppfattningar får uppmärksamhet och tolkas 

av mig, återigen subjektivt. Fenomenografi har bjudit på ett för mig nytt sätt att finna 

material och ett nytt sätt att förhålla sig till materialet (se kapitel 4 för mer om 

fenomenografi). För min del har en del av arbetet handlat om att släppa tidigare idéer 

om ”sanningar” och validitet och reliabilitet. Att undvika att tänka i banor av ”ett 

genomsnitt” och börja se det ovanliga, individuella och kanske extrema och utgå ifrån 

det har varit ett arbete värt namnet. 

5.5.1. Tillgänglighetsurval och slumpmässigt bortfall 
 

De i ovan beskrivna population som svarade respektive inte svarade utgör hur urvalet 

ser ut, och det är i det närmaste ett så kallat tillgänglighetsurval. Därför kanske det 

inte överensstämmer med populationen vilket i så fall innebär en snedvridning av 

resultaten. Ytterligare risker som påpekats som möjliga av respondenterna eller deras 

närstående utgör att inbjudan kan ha gått till e-postadresser som inte längre används 

alternativt hamnat i skräpkorgen – alltså ett slumpmässigt bortfall – samt att andra än 

Tisustesttagarna gått in som respondenter och svarat på frågorna i enkäten. Slutligen 

kan personer som underkänts 2017 och/eller 2018 men som senare blivit godkända 

inom samma period, finnas på två listor hos Tisusgruppen och fått inbjudan om att 

fylla i enkätfrågorna både för godkända och för underkända.  
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6. Resultat från enkäten 
 

Detta kapitel innehåller information om de respondenter som deltagit i enkäten. 

Jämförelser görs huvudsakligen mellan gruppen Godkänd och gruppen Underkänd. 

Respondenterna i enkäten är de som tagit Tisus antingen i utlandet eller vid 

Stockholms universitet under 2017 och/eller 2018. Dessa är indelade i två grupper: 

Godkänd och Underkänd, där den tidigare omfattar respondenter som blivit godkända 

och den senare dem som blivit underkända nämnda år. Påpekas ska att de redovisade 

resultaten i det här kapitlet ofta visar snittresultat vilka inte nödvändigtvis speglar 

vidden av de ingående respondenternas åsikter eller uppfattningar. 

Enkätfrågorna är avsedda att besvara framförallt första forskningsfrågan: Vilka är 

Tisustesttagarna? De besvarar även delvis forskningsfråga två och tre:  Hur upplever 

Tisustesttagarna språkkraven på högskolan och sina möjligheter att möta dem?  Hur 

jämför Tisustesttagarna högskolans språkkrav med de språkkrav som ställs för att bli 

godkänd på Tisus? I redogörelserna för enkätfrågor och –svar nedan kopplas detta till 

forskningsfrågorna och i den mån det passar återspeglas detta också i rubrikerna till 

de olika avsnitten. 

6.1. Respondenterna i enkäten 

Alla frågor i enkäten är till för att åtminstone på ytan lära känna de 227 Tisustesttagare 

som deltagit i enkäten, det vill säga respondenterna. Även frågan om hur väl Tisus 

fungerar som test för språkfärdigheter för högskolestudier (fråga 8 för gruppen 

godkända och fråga 9 för gruppen underkända) på svenska inkluderas här, eftersom 

åsikter om Tisus ingår i beskrivningen av respondenterna. 

En stor del av respondenterna i enkäten är unga: Cirka 43 % av respondenterna är 

25 år eller yngre och av dessa har drygt hälften inte fyllt 21. Så gott som alla bland 

dessa yngsta har lärt sig svenska som barn; huruvida svenska också är ett förstaspråk 

framkommer inte. Av alla respondenter svarar mer än en fjärdedel Annat på frågan 

om hur de lärt sig svenska och i fritextkommentarerna nämns självstudier, privatlärare 

och familj. Därefter kommer svarsalternativen Komvux och arbete. På frågan om 

utbildningsbakgrund skiljer sig gruppen Godkänd och gruppen Underkänd åt. I den 

tidigare gruppen har nära 40 % en masterutbildning eller liknande, medan den största 

gruppen i Underkänd anger gymnasieutbildning som utbildningsbakgrund. I båda 

grupperna har emellertid en klar majoritet någon form av högskoleutbildning sett till 

totalen. Från fritextkommentarerna förstår jag att det funnits utrymme för tolkning 

här: det är oklart om min fråga gäller läget vid enkäten eller vid Tisustestet. Nära 

hälften i båda grupperna är idag studenter och den näst vanligaste sysselsättningen är 
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arbetstagare. I gruppen Godkänd bor 75 % i Sverige; för gruppen Underkänd är siffran 

62 %.  

Bland respondenterna har ungefär hälften tagit Tisus vid Stockholms universitet och 

hälften i utlandet. En klar majoritet hade högskolestudier som skäl till att delta i Tisus 

men de som faktiskt läste på högskolan vid tiden för enkäten var betydligt färre. En 

tredjedel av dem som blivit behöriga i svenska vid Stockholms universitet och  knappa 

hälften av dem som blivit behöriga i Utland följde högskolestudier. Studier angavs 

inte i någon av grupperna som en huvudsaklig sysselsättning. Sammanlagt 19 

personer i undersökningen har svarat att de behöver behörighet i svenska för sina 

legitimationsyrken, i synnerhet som lärare men även inom medicinska yrken 

Att just Tisus valts som väg till behörighet är för de flesta respondenter att man redan 

kan svenska eller att det var den enda möjliga vägen. Som tredje alternativ återfinns 

att man inte kände till andra sätt att få behörighet. Under Annat handlar 

kommentarerna i gruppen Godkänd om att studier på SAS-kurser inte fungerat 

tillfredsställande och i gruppen Underkänd att Tisus är snabbaste vägen till 

behörighet. 

I gruppen Underkänd ingår sådana som underkänts på Tisus 2017 och/eller 2018. 

Bland dessa har en majoritet blivit behörig i svenska vid tiden för enkäten. 21 % 

klarade Tisus år 2019 och 25 % har fått behörighet på annat sätt än Tisus. Just över 

14 %, alltså 15 testtagare, har fyllt i Annat, och av dem har 12 testtagare meddelat att 

de senare klarat Tisus. Detta kan för övrigt betyda att de bjudits in att svara på båda 

frågeformulären. En knapp tredjedel var inte behörig i svenska vid tiden för enkäten 

men angav att det fortfarande var ett önskemål. Övriga har angett att de inte längre 

har något behov av behörigheten. 

6.2. Jämförelser av enkätsvar 

Ovanstående sammanställning för att presentera respondenterna i enkäten har gjorts 

med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg, SurveyMonkey. Jämförelser mellan 

gruppen Godkänd och gruppen Underkänd har gjorts manuellt eftersom det rör två 

skilda frågeformulär, men enkätmaterialet för grupperna var för sig har jag analyserat 

med hjälp av enkätverktyget. För olika frågor har jag undersökt grupperna som helhet, 

och undergrupper till dessa grupper.  

En jämförelse mellan dem som har lärt sig svenska som barn i gruppen Godkänd och 

gruppen Godkänd som helhet visar att de tidigare i något mindre utsträckning har 

angett att de klarar de högskoleinriktade C1-kraven i svenska, så som de uttrycks i 

enkäten (se fråga 4 och 5 i bilaga 1). Detta gäller i synnerhet när det kommer till att 

läsa och förstå kurslitteratur: 70 % av dem som lärt sig svenska som barn anger att de 

klarar det, vilket är att jämföra med 82 % av de godkända totalt. I gruppen Underkänd 

är det tvärtom dem som lärt sig svenska som barn som i högre utsträckning anger att 
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de uppnår C1-kraven. Framförallt märks skillnaden på hur man upplever sin 

hörförståelseförmåga. I både gruppen Godkänd som i gruppen Underkänd skattar de 

som lärt sig svenska som barn sina färdigheter som rör vardagliga samtal högre: att 

förstå vad studiekamrater säger och att uttrycka sig spontant och flytande. 

Nämnas måste att totalen av alla respondenter i gruppen Underkänd skattar sina 

språkliga färdigheter som lägre, i synnerhet när det kommer till att skriva 

välstrukturerade texter, än gruppen Godkänd.  

En majoritet av respondenterna i gruppen Godkänd har angett att de deltagit i Tisus 

för komplettera gymnasiebetyget inför svenskspråkig högskoleutbildning och för 

undergruppen med de yngre är procentsatsen hela 73 %. Att välja just Tisus som väg 

till behörighet för att inte behöva gå en kurs för att bevisa sina kunskaper i svenska 

gäller drygt hälften av de yngre och 40 % av gruppen Godkänd som helhet. Ett vanligt 

svar, såväl bland de yngre som i hela gruppen, är att Tisus var den enda möjliga vägen. 

Man är också generellt nöjd med provet, även om många uttrycker att de inte vet om 

det fungerar eller inte, eftersom de ännu inte läst på en svenskspråkig högskola. 

I gruppen Underkänd är det, som redan nämnts, en dubbelt så stor procentandel som 

har endast gymnasieutbildning i jämförelse med gruppen Godkänd. Man har också 

lägre förväntningar att klara högskoleutbildningar på framförallt svenska, men även 

på engelska, än gruppen Godkänd. De yngre i såväl Godkänd som Underkänd har 

angett bättre språkfärdigheter än grupperna de ingår i. De yngre ingår också bland de 

mer positivt inställda till Tisus. Den största skillnaden som framkommer ur materialet 

är däremot att de Underkända är mer negativt inställda än de Godkända. 

6.2.1. Språkfärdigheter och studier 

Sammanlagt 35 Tisustesttagare i gruppen Godkänd som tog Tisus på grund av en 

önskan om att delta i högskolestudier studerar idag på svenskspråkiga utbildningar. 

Snittet på de språkliga färdigheter de anger att de klarar av ligger på 85,5%. Se fråga 

4 och 5 i bilaga. 

Bland dem i gruppen Underkänd som senare blivit behöriga via Tisus gäller 81 % som 

snitt på angivna färdigheter. Bland dem som godkänts på annat sätt gäller 66 %. 

Antalet respondenter är här väldigt lågt så några slutsatser kan förstås inte dras, men 

en idé som väcks är att studenterna som fått behörighet visa Tisus har bättre 

färdigheter i svenska och/eller bättre språkligt självförtroende.  

Anmärkningsvärt är att enkätmaterialet visar enskilda exempel på behöriga testtagare 

som anger att de lärt sig svenska som barn och att de bor i Sverige ändå angett att de 

varken kan skriva välstrukturerade texter, uttrycka sig spontant och flytande, ta 

användbara anteckningar eller följa med i föreläsningar.  
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6.2.2. Självskattade språkfärdigheter I 

Forskningsfråga 2 lyder: Hur upplever Tisustesttagarna språkkraven på högskolan och 

sina möjligheter att möta dem? Denna fråga låter sig inte enkelt besvaras i en enkät 

med flervalsfrågor, i synnerhet inte som en majoritet av respondenterna inte läste eller 

hade läst på högskolan vid tiden för undersökningen. Emellertid finns frågor i enkäten 

som är relevanta för högskolestudier. Två av dem undersöker hur respondenterna 

upplever sina färdigheter i svenska. Dessa omfattar tillsammans åtta formuleringar 

gällande språkfärdighet. Alla formuleringar är starkt inspirerade av 

högskolerelaterade C1-beskrivningar från Skolverkets översättning av GERS. 

Respondenterna förväntas ange vilka formuleringar som de menar stämmer in på dem. 

För mer information om enkäten, inklusive GERS, se kapitel 5.  

Två enkätfrågor handlar om färdigheter gällande olika språkfärdigheter (se fråga 4 

och 5 i bilaga 1 samt fråga 5 och 6 i bilaga 2). 

Beskrivningarna för skriftlig färdighet lyder: Jag kan skriva välstrukturerade texter, 

till exempel i form av en rapport och Jag kan ta användbara anteckningar under till 

exempel föreläsningar. Formuleringarna gällande läsförståelse är Jag förstår 

information och instruktioner som rör kursen utan problem samt Jag kan läsa och 

förstå kurslitteratur tillräckligt väl för att klara högskolestudier.  

De muntliga färdigheterna beskrivs med exemplen Jag kan tala inför publik, till 

exempel hålla en muntlig presentation under ett seminarium samt Jag kan uttrycka 

mig spontant och flytande, till exempel i samtal med studiekamrater. Slutligen finns 

två meningar för hörförståelse: Jag förstår vad studiekamrater säger när de talar med 

varandra, även när de talar snabbt,  och Jag följer utan större problem med i längre 

muntliga framställningar, till exempel föreläsningar.  

De sammanlagt åtta formuleringarna i enkätfrågorna rörande språkfärdighet har som 

uppgift i enkäten att undersöka respondenternas egen syn på de egna 

språkfärdigheterna.  

Det finns skillnader mellan de godkända och de underkända. Den grafiska 

informationen nedan samt kommentarer i anslutning till figurerna visar andelar som 

upplever sig klara av de olika språkliga aktiviteterna. Se även bilaga 3 (fråga 4 och 5) 

samt bilaga 4 (fråga 5 och 6) för en tydligare bild.  

Som en komplettering följer här först siffror på vad större delen av grupperna anses 

som svårast och alltså inte bockat för vid beskrivningarna av språkfärdigheter. I 

gruppen Godkända är det att skriva välstrukturerade texter som flest respondenter 

upplever som svårt och inte har bockat för (23 %), medan den språkliga färdighet som 

få upplever som svårt är att förstå (skriftlig) information om kursen (13 %). I gruppen 

Underkända är att tala inför publik det som de flesta respondenter upplever som svårt 

(49 %), medan få tycker att det är, eller verkar vara, svårt att följa med i föreläsningar 

(23 %).  
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Figur 1. Upplevda färdigheter i läs- och skrivfärdighet. 

Vad gäller upplevd färdighet i såväl läsförståelse som skriftlig färdighet finns ett 

högre snitt hos de godkända än hos de underkända. För båda grupperna visar snittet 

att läsa ses som enklare än att skriva (se Figur 1).  

 

Godkända  Underkända 

 

 

 

Figur 2. Upplevda färdigheter i muntlig språkfärdighet och hörförståelse. 



28 

 

 

 

Vad gäller upplevd färdighet i såväl hörförståelse som muntlig färdighet finns ett 

högre snitt hos de godkända än hos de underkända. För båda grupperna visar snittet 

att det som anses enklast är att följa med i en föreläsning (se Figur 2).  

Figur 1 och Figur 2 visar att för alla enskilda beskrivningar av språkfärdigheter har 

gruppen Godkänd som helhet ett högre snitt än gruppen Underkänd. Detta innebär 

förstås också att de sammanlagda svaren från respondenterna i gruppen Godkänd 

leder till ett högre snitt gällande hur många som upplever att de har språkfärdigheterna 

i frågealternativen, än det snitt som gruppen Underkänd angett. För den tidigare är 

snittsiffran 80 % och för den senare är snittsiffran 64 %. Siffrorna antyder att de 

respondenter i min undersökning som godkänts på Tisus i stort har bättre färdigheter 

i svenska eller bättre självförtroende när det gäller svenska, än vad de underkända 

respondenterna har.  

6.2.3. Självskattade språkfärdigheter II 

Majoriteteten av respondenterna i båda grupperna menar att de skulle klara att följa 

en akademisk utbildning på såväl engelska som svenska, men det är fler i gruppen 

Godkänd som har det självförtroendet (se figur 3 och figur 4 samt bilaga 3 och 4 för 

mer information). I synnerhet när det gäller svenska är skillnaden stor: drygt 93 % 

menar sig kunna klara en utbildning på svenska i gruppen Godkänd, medan 

motsvarande procentandel för gruppen Underkänd är knappa 73 %. 

Färdigheter i engelska behövs inte enbart på engelskspråkiga masterutbildningar utan 

även på svenskspråkiga utbildningar, och huruvida respondenterna i enkäten tror sig 

möta ett sådant krav presenteras i figur 3 och 4 nedan.   

 

Figur 3. Vilka språk skulle du klara att följa en akademisk utbildning på? (Godkända på Tisus) 
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Figur 4. Vilka språk skulle du klara att följa en akademisk utbildning på? (Underkända på 

Tisus)  

Förutom engelska och svenska är tyska, franska och Annat de tre oftast valda 

alternativen. Kommentarer till Annat visar för de godkända ryska (fyra respondenter), 

grekiska (tre respondenter) och åtta andra språk som nämnts en gång vardera. Hos de 

underkända anges turkiska (sju respondenter), grekiska (fem respondenter), ryska (två 

respondenter) och fyra andra språk som nämnts en gång vardera.  

Bilaga 3 och 4 visar en fullständig bild av respondenternas självskattade 

språkfärdigheter. Informationen utgör en del av forskningsfråga 1: Vilka är 

Tisustesttagarna? I bilagorna tydliggörs att svenska, engelska och de stora EU-

språken är bättre representerade än det stora världsspråket arabiska som ju dessutom 

kommer på första eller andra plats bland Sveriges största invandrarspråk: sammanlagt 

sju respondenter har angett att de kan tillräckligt med arabiska för att kunna följa en 

högskoleutbildning på språket. Detta kan jämföras med nederländska vilket 13 

respondenter har kryssat för.  

6.2.1. Uppfattningar om Tisus  

På frågan Hur väl fungerar Tisus som test för språkfärdigheter för högskolestudier på 

svenska? (se fråga 8 i bilaga 1) har en absolut majoritet båda grupperna fyllt i att Tisus 

fungerar ”Ganska väl”. En osäkerhet gällande det här resultatet kommer sig av att det 

är ett svarsalternativ som ligger i mitten av de fem alternativ som finns, vilket enligt 

Berntson et al (2016) alternativ som enkätrespondenter oftast helst väljer för att slippa 

ta ställning (se bilaga 3 och 4). Ytterligare ett problem är att den inte passar 

respondenter som ännu inte läser på högskolan, utan respondenten får försöka tänka 

sig in i vad som kan krävas för högskolestudier. Tanken med frågan var dock att 

svaren skulle närma sig svar på forskningsfrågorna 2 och 3: Hur upplever 

Tisustesttagarna språkkraven på högskolan och sina möjligheter att möta dem? 

respektive Hur jämför Tisustesttagarna högskolans språkkrav med de språkkrav som 

ställs för att bli godkänd på Tisus?  
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Figur 3. Hur väl fungerar Tisus som test för språkfärdigheter för högskolestudier? 

Majoriteten av respondenterna i båda grupperna har som sagt valt alternativet Ganska 

väl. Alternativet Annat har också valts av 10 % i vardera gruppen, men där upphör 

likheterna. De alternativ som uttrycker en positiv inställning till Tisus har betydligt 

oftare valts av respondenterna i gruppen Godkänd än i gruppen Underkänd, där över 

en kvart av deltagarna visar en negativ inställning. 

6.2.1.1. Kommentarer i fritext om Tisus 

Det är lätt att dra slutsatsen att Tisusbedömarna och testtagarna är överens om 

testtagarnas provresultat. Respondenterna i den underkända gruppen har, sett till det 

sammanlagda resultatet, lägre förväntningar på sig själva när det kommer till de 

angivna språkliga färdigheterna. Kommentarerna som en del respondenter skrivit på 

frågan om hur väl Tisus fungerar finns emellertid ett femtiotal kommentarer som visar 

på varierade åsikter. Ungefär hälften av kommentarerna visar en kritisk inställning till 

Tisus, och hälften en neutral inställning. Majoriteten av de neutrala kommentarerna 

handlar om att respondenten inte ännu läser på högskolan och några enstaka om att 

det är oklart hur proven bedöms. Nedan ges två av de sammanlagt fyra 

kommentarerna som är positiva, alla från gruppen Godkänd.  

Jag tyckte det var bra. Nivån på testet var ganska hög tyckte jag, men ändå 

passlig. 

Jag var liten överraskat att jag klarade provet, men nu ser jag att jag min 

språkfärdighet var tillräckligt för att kunna studera på högskolanivå. 
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Exemplen i det här avsnittet, inklusive dem ovan, ingår bland dem som angett att de 

kan följa högskoleundervisning på svenska (se fråga 10 i bilaga 1 respektive fråga 11 

i bilaga 2), vilket är 112 respondenter i gruppen Godkänd och 76 respondenter i 

gruppen Underkänd, och redogör här för några av såväl de kritiska som de neutrala 

kommentarerna från gruppen Godkänd. Framförallt är det den snävt tilltagna tiden 

som kritiseras. Nedanstående citat från gruppen Godkänd får illustrera detta:  

Onödig hög nivå behövs, man måste utforska ämnen jätte noggrant för att kunna 

diskutera när man är stressad. Provet och läraren tänker inte om stressfaktoren. 

Annan kritik rör att frågorna kräver allmänbildning eller förmåga att tolka diagram. 

Just vilka färdigheter som egentligen testas ifrågasätts av flera respondenter. Tre 

skriver att de har låtit förstaspråkstalande personer göra exempeltestet på Stockholms 

universitets webbplats och att dessa förstaspråkstalare inte förstått vad som 

förväntades av dem och/eller misslyckats med att hinna svara på frågor inom de 

fastställda tidsramarna. Det finns också en respondent med svenska som förstaspråk 

som anger att hen blivit underkänd på det muntliga provet trots att hen inte bryter.  

En kommentar visar på ett förslag att en möjlig felbedömning görs på Tisus genom 

att underkänna testtagare som kanske hade klarat högskolestudier. Frågan lyfts av en 

respondent i gruppen Godkänd: 

Jag tycker att det är omöjligt att klara Tisus om man inte kan svenska, men att 

det finns risk att man inte klarar det även om man kan. Vissa frågor där man 

måste svara vad var tanken bakom frågan var lite luddiga. 

En respondent som uttrycker sig neutralt om Tisus föreslår att utbildningar kräver 

olika slags språkfärdighet, det vill säga att Tisus kan tänkas fungera för vissa 

utbildningar men inte för andra. Detta illustreras också av följande kommentarer av 

två andra, olika, respondenter i gruppen Godkända: 

Jag hade läst en kurs i juridik vid Umeå universitet så språkfärdigheter som 

bevisats med Tisus räckte inte där. Det som gälde där var fackspråk. Man måste 

aktivt fortsätta utveckla sitt språk efter man klarat Tisus annars räcker det inte 

för att klara studierna. 

Testet är väldigt svårt, men studier på högskolenivå är också det. Om man inte 

kan klara testet tror jag att det skulle vara svårt att hänga med i studierna på 

svenska. Dock är kravet på ordförråd väldigt högt, vilket jag inte tror är helt 

nödvändigt eftersom man lär sig många nya ord under kursernas gång. 

Synen på Tisus krav för godkänt är olika: den tidigare respondenten ser Tisustestet 

som otillräckligt, medan den senare att det snarare testade i överkant. Citaten visar 

dock inte nödvändigtvis att Tisus fungerar olika för olika utbildningar. Man kan också 

göra tolkningen att den tidigare respondenten känner oro över att misslyckas om de 
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otestade språkfärdigheterna inte utvecklas, medan den senare har inställningen att 

högskolekurserna snarare ger språkfärdigheter. 

7. Resultat från intervjustudien 
 

Fenomenografiska studier är inriktade på variationer av uppfattningar som uttrycks 

av respondenter i en intervju. Detta hindrar emellertid inte att en beskrivning ges av 

de delar i materialet som visar på en samsyn hos respondenterna, vilket bland denna 

– på andra sätt ganska heterogena – grupp människor gäller ett flertal uttryckta tankar 

med avseende på såväl Tisus som språkbehov på högskolan. Jag utforskar därför såväl 

likheter som skillnader som återfinns i materialet. Kapitlet inleds med en närmare 

presentation av de åtta respondenterna.  

7.1. Respondenterna i intervjustudien 

Bland de enkätrespondenter som uttryckt sig villiga att delta i intervjustudien gjorde 

jag, i en strävan att få en heterogen grupp, en första sovring efter förstaspråk och 

nuvarande studier. Allt eftersom arbetet fortskred utkristalliserade sig två andra 

viktiga faktorer som jag också tog hänsyn till: hur man lärt sig svenska och om man 

godkänts på Tisus eller på annat sätt. De respondenter vars erfarenheter, upplevelser 

och uppfattningar nu utgör basen för intervjustudien – fyra män och fyra kvinnor – 

har vitt skilda språk som förstaspråk och de studerar olika ämnen på olika universitet 

i Sverige och Finland. Alla utom en befinner sig i de två yngre kategorierna från 

enkäten, det vill säga upp till 25 år.  

Namnen på de åtta respondenterna i intervjustudien är fingerade. I den här studien 

kallas de Max, Frank, Tintin, Robin, Laika, Dennis, Saskia och Billy.  Bland 

respondenternas förstaspråk ingår svenska, baluchiska, engelska, japanska, 

kantonesiska, rumänska, schweizertyska och ungerska. Två respondenter anger att de 

är uppvuxna med två språk (svenska och baluchiska respektive svenska och engelska) 

men ingen av dem har två förstaspråk enligt Abrahamssons (2009) definition eftersom 

de har kommunicerat på det ena av sina två språk först vid ungefär tre års ålder. I alla 

respondenters språkliga repertoar ingår svenska och engelska. Andraspråk eller 

främmandespråk utöver dessa är franska, tyska, ryska och finska. Studierna som 

respondenterna ägnar eller har ägnat sig åt är av skilda slag: journalistprogrammet, 

systemvetarprogrammet, juristprogrammet, medie- och kommunikationsprogrammet, 

informationsteknik, sjuksköterskeprogrammet,  juristprogrammet, teknisk fysik och 

genusvetenskap, 
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Två av respondenterna, Frank och Max, har talat svenska sedan barnsben. Frank är 

uppvuxen utomlands men har alltid talat svenska hemma; Max är huvudsakligen 

uppvuxen i Sverige men har talat föräldrarnas förstaspråk i hemmet. Enligt 

Abrahamsson (2009:13) har Frank svenska som förstaspråk och Max som andraspråk 

(se 2.1). Själva ser de omvänt på saken: det är deras starkaste språk de benämner som 

förstaspråk och det är för Frank engelska och för Max svenska. De övriga sex 

respondenterna har både enligt dem själva och enligt Abrahamsson. (ibid) svenska 

som andraspråk. Tintin, Robin och Laika blev alla behöriga i svenska vid första 

försöket med Tisus utomlands och de läser idag på svenskspråkiga utbildningar vid 

olika universitet i Sverige. Dennis och Saskia blev underkända på Tisus men har på 

annan väg blivit behöriga i svenska för högskolestudier. Dennis jobbade i ett och ett 

halvt år och läste samtidigt behörighetsgivande kurser på distans. Efter att ha fått 

godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3 kunde Dennis börja på högskolan. Saskia 

klarade Swedex B2-provet vilket räckte för det finska universitet hen sökt in på. 

Swedex konstrueras och ges av Folkuniversitetet och B2 är en nivåbeskrivning (se 

Folkuniversitetet i litteraturlistan). Billy tog Tisus utomlands och kompletterade med 

ett muntligt prov i Sverige. Billy skiljer sig från de andra i urvalsgruppen genom att 

hen läst mycket lite på svenskspråkiga högskolekurser och nu har fått arbete. Förutom 

Billy har endast Dennis tagit Tisus i Sverige; alla andra har tagit testet i utlandet. 

I intervjuerna framkommer att respondenterna har gjort sig flera likartade erfarenheter 

som Tisustesttagare och högskolestudent. De uppgifter som uttrycks och som visar på 

samstämmighet respondenterna emellan, i vart fall en klar majoritet av 

respondenterna, rör framförallt den egna utvecklingen från orolig nybörjarstudent till 

en student med mer självförtroende. Vidare råder samsyn gällande den utveckling av 

vokabulär som respondenterna ser som nödvändig under högskolestudier. Den 

muntliga delen på Tisus anses vara för enkel för att fungera som prov inför 

högskolestudier.  

7.2. Intervjumaterialet 

I analysen av transkriptionerna av intervjuerna har ett antal kategorier framkommit 

och dessa redovisas nedan, med utsagor från transkriptionerna.  

7.2.1. Högskolestudier: en utmaning 
 

De positiva kommentarerna i intervjun med Billy rör andra människor som varit i 

Billys närhet och som på olika vis fungerat stöttande. Vidare framkommer att 

studierna gått bättre och bättre vilket haft positiv effekt på självförtroendet. Ändå 

återkommer Billy till situationer som upplevts som ansträngande och nedslående, och 

i yttranden som beskriver de egna möjligheterna att faktiskt klara av studierna 
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fokuseras på svårigheter och känslor av otillräcklighet. Det är framförallt 

hörförståelsefärdigheterna som har svikit. Billy blev godkänd på de sammanlagt tre 

kurserna som hen tagit på svenska, men uttrycker att det inte varit någon självklarhet 

och att hen inte heller riktigt förstår hur det har gått till.  

De sju studenter som studerade vid tiden för intervjuerna – Max, Laika, Frank, Robin, 

Saskia, Dennis och Tintin – anger att studierna förlöper smidigt; Robin är den enda 

som berättar att hen har blivit underkänd på någon examination.  

MN: Har du lyckats ta alla tentor? 

Robin: Nej. Jag hade problem med ungefär samma tentor som de andra. Algebra, 

och avancerade mattekurser, för det är lite svårt. Men det hade de andra också. 

MN: Mmm. Så vad ska man säga, du ingår i någon slags, normalgrupp. 

Robin: Ja, jag är ungefär i mitten. 

I hemlandet läste Robin språk i nära dubbel takt samtidigt som hen deltog i 

institutionsarbete. Nu upplevs studierna som en utmaning. Robin menar emellertid att 

det inte beror på svenskan. Tentorna som hen måste göra om har att göra med 

svårighetsgraden på examinationen, eller att examinationen inte känns helt rättvis. 

Några uttryck för oro inför framtiden framkommer inte. 

Den egna insatsen och de egna resultaten på högskolan jämförs av flera respondenter 

med de andra studenterna, ibland underförstått förstaspråkstalare, och i ett par fall 

konstaterar respondenterna därmed att de faktiskt lyckas minst lika bra som dem eller 

till och med bättre. Detta verkar fungera som ett konkret bevis på att studierna går bra. 

Flera respondenter förmedlar också att insikten om att ”alla känner likadant” och 

känslan av samhörighet med andra studenter har gjort att nervositet har bytts till lugn. 

Vidare finns i materialet olika exempel på uttryck av lättnad när tecken på 

studieframgång visar sig. Alla dessa fall visar att högskolestudier uppfattas som en 

utmaning. 

Laika: Jag var ju nervös, jag var ytterst nervös. Speciellt första uppgiften, eller 

första tentan, ville jag verkligen, jag ville få en bra start, och bra självförtroende, 

mmm, blev ju, där, blev ju rätt mycket engagemang. (…) ja, men, eftersom det 

gick bra, då, när första uppgiften var godkänd, då hade jag ju liksom 

självförtroende, och visste jag, ”Det här kan du klara! Det här är inte orimligt”. 

När respondenterna har märkt att de klarar att hantera sina högskolestudier, finns 

utrymme för att uppskatta utmaningarna. Tintin uttrycker detta tydligt och kortfattat i 

följande passage, som hen lade till i slutet av intervjun: 

Tintin: För, anledningen till att jag inte ville fortsätta med skolan [i hemlandet] 

var ju att jag var, ja, lite uttråkad på något sätt, och det känner man inte här, just 
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eftersom det är en helt ny miljö och man pratar ett annat språk och ja, i ett annat 

land helt enkelt och det är roligare. 

Dennis är – förutom Billy som vid tiden för intervjun inte längre studerade – den 

respondent som uttrycker att hen fortfarande känner sig orolig över studierna, trots att 

de bevisligen går bra. Samarbetet med studiekamraterna beskrivs i enbart positiva 

ordalag; skriftliga inlämningsuppgifter fungerar bättre i grupp, och Dennis får hjälp 

med återkoppling på sina insatser. Samtidigt jämför sig Dennis med studiekamraterna 

och till skillnad från hos de andra respondenterna framkommer här tankar om att 

studiekamraterna kanske har bättre förutsättningar att klara sig och inte behöver lika 

mycket tid på sig för att ta hand om de olika uppgifterna eller läsa litteraturen. Det 

finns alltså en uppfattning om en skillnad mellan en språkligt behörig 

andraspråkstalare och en dito förstaspråkstalare som visar att studierna kräver en 

större insats av den tidigare.  

Uppfattningen utmanas dock av verkligheten: 

Dennis: Men samtidigt så har jag kunnat ändå hänga med på allting. Och jag har 

kunnat skriva alla prov, alla tentor. Och jag tror att jag har fått VG på allting 

hittills. Så jag tror ändå det har gått bra och när jag säger till mig själv att det inte 

går bra så går det bra egentligen, så jag måste bara påminna mig själv att det går 

bra egentligen.  

Billy, som förmedlar än större osäkerhet över de tidigare högskolekurserna i Sverige, 

visar också hur kurskamrater fungerat som stöd under studierna, även om hen 

samtidigt liksom Dennis har känt att de andra lyckats bättre: 

Billy: Alla var flytande och alla kunde så (…) ja det var lite stressigt, men 

samtidigt så tänkte jag, vi diskuterade några klasskamrater och några kände 

likadant som jag och vi, vi pratade lite. Ja men, men, det är bara att de har bott 

här så länge, så det bara tar tid. Eftersom vi har blivit antagen till kursen så, så 

måste det betyda att vi är tillräckligt duktig. 

7.2.2. Vokabulär 

Ett av orosmolnen har för respondenterna handlat om att deras svenska ordförråd inte 

skulle räcka till för högskolestudier, men  för många av respondenterna har denna oro 

gått över vid tiden för intervjun. Det går bättre från termin till termin: man utvecklar 

sin svenska allteftersom studierna fortskrider och det gäller såväl ämnesspecifika ord 

och formuleringar som att skriva texter. Flera av respondenterna påpekar att detta är 

något som alla studenter måste hantera. Den ämnesspecifika vokabulären är ny för 

inte bara dem själva eller andraspråkstalare generellt utan för alla på respektive 

utbildning.  

Robin: Och, det var kanske mest för att, det var många nya ord. Även, även för 

svenskar, inte bara för mig. Särskilt inom fackspråk [ohörbart] fysik.  
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Frank: Men alltså man lär sig [vokabulär] rätt så fort. Så fort man börjar använda 

dem [orden]. Men jag var jättenervös. Men alltså nu är jag inte alls nervös längre. 

De gånger Tintin måste fråga sina kamrater om vad ett ord betyder är det fråga om 

”konstigt slang”. Max uttrycker samma sak och använder då adjektivet ”simpla” för 

att beskriva detta; Laika ”udda”. Billy tar upp ”skoj” [skämt] med ord som ”inte står 

på ordboken”. Just att ord inte finns med, eller antas inte finnas med, i ordböcker, 

ingår i allas beskrivning av dessa ord. Det finns sannolikt en uppfattning om att man 

inte kan förvänta sig att de då kan dem; kanske till och med att de inte är ”riktiga” 

ord. Förutom dessa ord tar Laika tar också upp ord som lärs ut under skolgången i 

Sverige, eller genom ett specifikt intresse: olika sorters träd och bildelar. Det visar sig 

också i slutet av intervjun att Laika hade svårt att uppfatta svenska namn.  

7.2.3. Tisus provdelar 

Tisus består som beskrivits ovan av tre olika delar. Robin beskriver den skriftliga 

delen på Tisus som svår, men detta beskrivs i mycket positiva ordalag och uttrycker 

glädje över att få visa vilka ”häftiga ord” man kan.   

Robin: [D]et [skriftliga provet] var väldigt bra, de tester, vokabulären, väldigt 

bra. Men inte sista delen, inte muntliga delen. Så där, i, skriftliga delen, hade 

man, väldigt varierande ämnen. Och, där behövde man verkligen, använda 

hjärnan. 

Läsförståelsedelen på Tisus ska testa testtagarnas ordförståelse. Tintin minns inte 

detta som svårt eftersom hen kan utläsa ur kontexten vad ett ord betyder. Saskia har 

en motsatt uppfattning.  

Saskia: Det var, det fanns ju vissa ord som jag inte kände, både i Tisus och den 

äkta utbildningen på högskolan, men jag tror att den av största skillnaden är att 

det, det var mycket svårare för att att gissa vad den här särskilda ordet betyder 

från sammanhanget, så jag kunde inte gissa från kontext, däremot kunde jag att 

göra så, gissa vad det här kan det betyda när jag jämförde den där särskild orden 

med till exempel, föregående, på sliden, eller, ja. 

Enligt Saskia passade läsförståelseprovet varken för ”vardaglig eller akademiska 

område”. På en föreläsning kan Saskia fråga läraren om ord, vilket är en annan 

situation än på Tisus, men framförallt finns kontext i läroböcker, på föreläsningar och 

power point-presentationer.  
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7.2.3.1. Tisus muntliga delprov 

I intervjuerna träder följande samsyn fram vad gäller uppfattningar om Tisus muntliga 

prov: det är väl enkelt och reflekterar varken de muntliga färdigheter som krävs för 

högskolestudier eller något naturlig situation överhuvudtaget.  

I Sverige genomförs den muntliga delen som en diskussion med andra Tisustesttagare 

och med närvarande testledare. Den enda av de åtta respondenterna som tagit det 

muntliga provet i Sverige är Dennis, som är mycket positivt inställd till detta: 

Dennis: Jag tror det hade en väldigt positiv upplevelse … jag var stressad men 

jag brukar vara stressad inför prov så <skratt> det var inget konstigt där …  I alla 

fall i den muntliga för i den muntliga delen då vi verkligen fick prata med någon, 

som höll i provet, och ja, de var trevliga. Och jag tror att hela upplevelsen var 

väldigt … det var väldigt tydligt vad man skulle göra, hur man skulle gå tillväga. 

Så ja. Det var en positiv upplevelser tycker jag. 

Saskia har uppfattat att Tisus ska motsvara C1 enligt GERS, och Robin har uppfattat 

det som B2. På ytan påverkar det hur de uttrycker sig angående delproven men det 

råder i vart fall samsyn om att det muntliga provets nivå inte räcker upp till det behov 

högskolestudenter har. Saskia jämför vidare med läsförståelseprovet och menar att 

Tisus är ”obalanserat” eftersom proven ligger på olika nivåer. Det muntliga provet 

sticker oavsett ut som otillräckligt för akademiska studier. Dennis tyckte att man på 

provet ”[bara skulle] beskriva sina egna känslor om något ämne” och efterfrågar 

liksom Robin lite djupare ämnen som ska efterlikna de språkliga behoven på 

högskolan.  

Sju av de åtta respondenterna, inklusive Saskia och Robin, har tagit Tisus i utlandet, 

vilket kan bidra till flera av de kritiska kommentarerna. Tisus muntliga prov 

genomförs på platserna i utlandet genom att ett samtalsämne presenteras för 

testtagarna en kvart före det att de spelas in: de ska hålla en monolog om det angivna 

ämnet. Även om sju respondenter är överens om att provet är lätt uttrycker ändå flera 

av dem att det genom den korta förberedelsetiden är stressigt, så även Max och Frank, 

som båda talat svenska sedan barnsben.  

Max: Jag var, alltså jag kommer ihåg att jag var lite nervös över den muntliga 

delen. För att, vi fick ... Alltså det var ganska kort tid att förbereda. (…) Och när 

jag höll på att prata om det då var det mycket så här eh eh för att det var liksom 

oförberett och stelt jag visste inte riktigt vad jag skulle säga så den delen var jag 

mest nervös över för jag visste inte riktigt (…) om jag skulle bli godkänd på den 

eller inte. Men de andra delarna var, typ gott om tid, kändes rimliga. 

Tintin hade förväntat sig att Tisus skulle vara mer avancerat än det var, men 

situationen med det muntliga provet var hen inte bekväm med. 
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Tintin: Nej jag fick, och det var det som jag tyckte var lite jobbigt. Och lite svårt. 

Att man fick prata om något som man kanske inte så ofta tänker på och dessutom 

utan något, ja man fick prata själv om något ämne som man kanske inte är väldigt 

van med. 

Billy än den ende som tycker att det var skönt att hålla en monolog istället för att delta 

i en diskussion eftersom hen då inte behövde ha fokus på att förstå den andra 

testtagaren: ”Så att man inte behöver bry sig, oroa sig, om man ska förstå det andra, 

den andra personen säger”. 

7.2.4. Hörförståelse 

En språklig färdighet som alla respondenter tar upp, alternativt kommenterar efter en 

fråga från min sida, är hörförståelse. Till att börja med reagerar respondenterna olika 

på att det inte finns något hörförståelseprov på Tisus och här märks alltså en skillnad 

mellan hur respondenterna uppfattar högskolans språkkrav och vad som behöver 

testas.  

Tre respondenter, Billy, Robin och Saskia, saknar ett hörförståelseprov, medan övriga 

inte ser det som viktigt, även om de under intervjun kan konstatera någon enstaka 

fördel som ett sådant delprov skulle kunna ha. Billy, Robin och Saskia ser 

hörförståelse som en omistlig färdighet för högskolestudier och återkommer till detta 

under intervjuerna. De har saknat hörförståelseträning under kurser och 

hörförståelseprov på Tisus.  

Billy, som är lite äldre än de övriga och redan är klar med sin utbildning i hemlandet, 

har läst mycket litet på svenskspråkiga högskolekurser. Svenska talas inte i någon stor 

utsträckning vare sig hemma eller på arbetet. Härmed ges förstås mindre språkträning 

än vad de övriga respondenterna får när de omger sig med svenska språket och 

använder det mycket. Under ett tidigare vikariat som Billy hade var det just 

hörförståelsen som satte käppar i hjulet. Hörförståelsen har också lett till extra arbete 

på högskolan.  
 

Billy: Så, ja, det svåraste för mig, alltid är att, mmm, hörförståelse är det ordet? 

Så det var första kanalen som kunde ge mig, alltså, kunskap om ämne. Först 

måste jag förstå det föreläsaren sa, pratade om. 

Billy berättar att föreläsarnas powerpointbilder både kunde hjälpa och stjälpa: viss 

information gavs endast muntligt och att lyssna och läsa samtidigt var för 

ansträngande. Tack vare kurslitteraturen klarade Billy ändå kurserna, men godkänt 

betyg verkar inte ha tagit bort minnet av att sitta på föreläsningarna utan att förstå 

dem. 
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MN: Kan man säga att det, det gjorde ingenting att du inte förstod föreläsarna 

för att du kunde ändå läsa litteraturen sedan? 

Billy: Ja, om man tittar på resultatet så kan man säga det. Men under, under, 

studie, som när man, när man på universitetet, när man fysiskt går på klasserna, 

eller går på föreläsningarna, då kände jag inte så, mmm hur säger man. Ja, så då 

blir jag förvirrad, ibland … (…) Ja, mitt hörförståelse inte tillräckligt bra så för 

att jag kunde att känna mig jättebekväm. 

Till skillnad från Billy har Laika svenska språket runt omkring sig så gott som alltid: 

hemma, på högskolan och på fritiden. Laika hör till dem av respondenterna som själva 

inte upplever några problem med hörförståelsen och som inte har saknat någon sådan 

del på Tisus.  

Laika: Jag vet inte varför man skulle vara sämre på hörförståelse än allt annat. 

Jag tror att om man klarar de andra tre, då är det nästan givet att man har bra 

hörförståelse också. 

Under tonåren spenderade Laika ett år som utbytesstudent i Sverige. Hen bodde då i 

en svensk familj, gick på svenskspråkigt gymnasium och  deltog också i skolans 

svenskundervisning:  

Laika: Jag skulle egentligen gått i svenska som andraspråk, men jag kom dit 

förstå gång, eller första dagen, då sa de ”Men du kan ju inte alls svenska, du kan 

inte vara med i den här kursen”. Jag bara ”Jahapp”, och så gick jag tillbaka till 

vanlig svenska, som alla andra svenskar läste, och. Det, alltså, det, ja. Det gick 

väldigt fort att förstå. 

Enligt Laika skedde den snabba språkutvecklingen genom muntlig kommunikation 

med den svenska familjen och klasskamraterna. Hörförståelsen har införlivats i 

språkutvecklingen på ett naturligt sätt, precis som fallet är för förstaspråkstalare, om 

än först i tonåren.  

Frank, som  har svenska som förstaspråk även om hen är uppvuxen i utlandet, tog 

Tisus i USA. Vid samma testtillfälle deltog några amerikanska testtagare, vars språk 

och möjligheter att läsa på svenska högskoleutbildningar kommenteras med följande:  

Frank: Det känns som att om en av dem hade fått godkänt hade de haft det väldigt 

svårt (…), alltså svårt att sitta med på en föreläsning och förstå allting.  

Mellan raderna kan utläsas att Frank har uppfattningen att hörförståelse ingår som 

nödvändig språkfärdighet för högskolestudier. Emellertid är det ingen färdighet som 

omnämns eller saknas när Tisus ska beskrivas: 

Frank: Det testar ju typ olika delar, både muntligt och skriftligt och så här. Så 

jag tror det är en bra blandning av allting. 
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Saskia, som liksom Billy uttryckligen saknade en hörförståelsedel på Tisus, förklarar 

detta – bland annat – med att alla andra prov ju har fyra delar: läsa, skriva, prata och 

höra. Särskilt tydligt framstår hos Saskia som på frågan om vad frånvaron av 

hörföreståelsetestning kan tänkas betyda fortsatt uttrycker förvåning över att man valt 

bort den delen.  

Saskia: Tisus, mmm, jag tror inte att Tisus fungerar så bra för att mäta svenska 

kunskap och jag också undrar lite varför i Tisus så saknas hörförståelsedel. 

MN: Mmm. Och varför undrar du det? 

Saskia: Jo, eftersom att alla språk består fyra olika färdigheter: läsförståelse, 

hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Och i Swedex, eller Tefl 

också engelska provet fanns det fyra, alla fyra, delar. Men det var bara Tisus som 

saknades hörförståelse. 

MN: Mmm. Vad tror du det får för betydelse? 

Saskia: Jag vet inte riktig varför. Så jag kan inte även gissa varför de inte 

kreerade där hörförståelsedelen. 

Anledningen till verbet ”valt bort” ovan, beror på den uppfattning Saskia förmedlar 

om att fyra färdigheter hör till ett språkprov. Finns inte alla dessa med är det bortvalt. 

Även Robin uttrycker att hörförståelse behövs, och hen saknade detta inte bara på 

Tisus utan även på den utbildning i svenska språket som hen följt i hemlandet där det 

inte gavs några hörförståelseövningar. 

Robin: En sak som jag saknade väldigt mycket var, att vi knappt lyssnade på 

svenska texter. Och vi var så många [ohörbart] tala, eller öva att tala. Och, det 

var en sak som jag också saknade i Tisus, att det inte var någon hörförståelsedel 

utan bara tal. 

På frågan om hur språket fungerar socialt för Robin svarar hen med att beskriva hur 

det går att förstå vad svenskar säger. Stockholmare är inte lätta att förstå för de 

artikulerar inte alls, och de pratar för fort.  Avsaknaden av ett hörförståelseprov nämns 

dock inte som svar på frågan om vad ett språkprov bör innehålla, utan då svarar Robin 

att det bör ”innehålla de delar som Tisus har”, detta i likhet med Frank som förvisso 

ser behov av hörförståelse men som ändå uttrycker tillfredsställelse över hur Tisus 

testar språk. 

Flera respondenter uttrycker, liksom Laika, att de inte upplever några 

hörförståelsesvårigheter i sina liv i Sverige. Tintin beskriver de fyra delarna av Toefl 

vid ett tillfälle under intervjun. På frågan om en potentiell hörförståelsedel i Tisus, 

framkommer att hen inte ser det som viktigt. Hörförståelsen är inte något problem för 

Tintin, annat än när det gäller vissa dialekter. 
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7.2.5. Viktiga faktorer för lyckosamma studier 

Tisus beskrivs av Robin som ”en bra grund som man kunde bygga på, men i sig själv 

inte, tillräcklig”. Formuleringen är intressant eftersom den ställer frågan på sin spets 

om vad ett språkligt inträdesprov ska visa. Formuleringen antyder en uppfattning hos 

Robin om att överensstämmelsen mellan det Tisus testar och det som högskolan 

kräver inte är i linje med förväntningarna – samtidigt som högskolestudierna trots 

detta faktiskt fungerar. En tolkning är att Tisus, även om det har fungerat för Robin, 

inte fullt ut har levt upp till Robins föreställningar om språkprov inför 

högskolestudier. Samtidigt uttrycks på annan plats i intervjumaterialet att hen har 

uppskattat läsförståelseprovet och den skriftliga delen. 

Robin föreslår ett test som efterfrågar kännedom om facktermer från olika 

gymnasieämnen med tanken att de som blivit behöriga i svenska via Tisus ska kunna 

antas ha likvärdig vokabulär som dem som gått ut gymnasiet. Här anas uppfattningen 

att den svenska gymnasieskolan torde ge bättre prognoser inför högskolestudier än 

Tisus, men någon koppling mellan de språkliga gymnasiefärdigheterna och 

tillräckligheten för högskolan görs inte (se kapitel 3, Tidigare forskning, om 

akademisk litteracitet). 

Enligt Frank användes på Tisus ett språk som inte var ”jätteavancerat” utan ”typ 

sådant språk som man använder i sin vardag”. Billy föredrog läsförståelsedelen, och 

även den skriftliga delen, framför det muntliga provet. Hur avslappnat Billy ser på 

läsförståelse syns i följande citat: 

Billy: [J]ag, tyckte alltid, ofta, att det var lättare att bara läsa. Om man kunde 

alfabetet och man kunde några viktiga eller vanliga ord. Men det svåraste är 

alltid, hörförståelse och att prata tydligt. 

Tintin är av åsikten att Tisus bör innehålla ”lite mer vetenskapliga exempler” eftersom 

det inte är vardagligt språk utan akademiskt som studenter ska använda. Samtidigt 

tycker Tintin att hen inte har något emot Tisus, för det har ju fungerat. Hen klarar sig 

bra på utbildningen, men på Toefl var det ”lite mer vetenskapligt på något sätt” medan 

texterna på Tisus kom från ”vanliga tidningar”. 

Förutom språkfärdigheter i svenska på tillräcklig nivå anges faktorer som hör till  

akademisk litteracitet som viktigt. Många tar upp inlärningen av ny vokabulär som 

inte bara de utan även förstaspråkstalare måste lära sig och att skriva så att det ”passar” 

på högskolan. Inte bara läsa och skriva ingår i akademisk litteracitet, utan även 

muntlig kommunikation. På sjuksköterskeutbildningen duger det inte att hämta 

information på 1177 och språket där räcker heller inte: alla måste använda det språk 

som sjuksköterskor använder, inklusive latinska termer, ”så att man förstår varandra”. 

På juristutbildningen får studenterna lära sig det juridiska språket som är nytt för alla 

och som är nödvändigt att kunna för att läsa och förstå lagar. Dennis berättar om 

specifika övningar i att skriva akademiska och vetenskapliga texter på SAS 3, alltså 
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gymnasiekursen i svenska, men att det ändå fanns en oro att inte ha det som krävdes 

på högskolan. De flesta läser sitt första år på högskolan och har inga tidigare 

erfarenheter av högskolestudier. Uppsatsskrivande och examensarbete ligger förstås 

förhållandevis långt bort i tiden men de har redan nu börjat arbeta på det 

ämnesspecifika språket.  

Förkunskaper i själva ämnet underlättar. Ett par av respondenterna studerar på IT-

relaterade utbildningar och de säger att svenska språket inte krävs i någon stor 

utsträckning för själva utbildningen. Dessutom hade de också båda tidigare 

erfarenheter av programmering och IT och förkunskaperna underlättade för dem 

inledningsvis i studierna.  

Saskia: Så dåförtiden så pratade jag inte lika bra svenska som nu, just nu, men 

ändå var det ganska okej för mig eftersom jag hade jobbat på C-språk själv 

ungefär sex månader innan jag flyttade till Finland, så tack vare den där 

förkunskap kunde jag hänga med vad den lärare pratade om, vad jag läste i den 

där kurssliden [.ppt-bilden] eller liknande. 

MN: Mmm. Så förkunskaperna i själva ämnet gjorde att det gick bra första 

terminen. 

Saskia: Jo, jag tror att den kunskapen eller begrepp förståelse spelar mycket 

större röll än språkkunskapen. 

Även om Tintin och Saskia är överens om att IT-relaterade studier inte innebär något 

stort behov av språkfärdigheter krävs ändå inte bara kunskaper i svenska utan också 

engelska. Tintin och ytterligare en respondent berättar under intervjuerna att de hade 

behövt bevisa sina färdigheter i engelska genom att ta Toefl, eftersom deras 

gymnasiebetyg från hemlandet inte var jämförbara med de svenska.  

Respondenterna berättar att kurslitteraturen oftast är på svenska på de utbildningar 

som respondenterna följer, men att det ingår engelskspråkig litteratur eller texter. Vid 

tiden för intervjun skulle en respondent precis börja en delkurs som skulle ges helt på 

engelska, något som hen verkade känna sig lite pressad över eftersom hen upplevde 

att de svenska kurskamraterna hade bättre kunskaper i engelska 

Dennis och Frank, som båda är helt flytande på engelska, uttrycker att det känns bra 

att kunna hjälpa kurskamraterna de gånger de behöver läsa böcker eller artiklar på 

engelska, särskilt eftersom de själva får hjälp med svenskan ibland: 

MN: Du har ni, har ni litteratur enbart på svenska eller har ni engelskspråkig 

litteratur också 

Frank: Vi har, när, vi har läst lite EU och då har, alltså EU-rätt, och då har det 

varit lite på engelska men annars är allt på svenska. (…) Många tyckte det var 

jobbigt och då älskade jag det [att kunna hjälpa till]! 
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Ytterligare en faktor som påverkar hur studierna och studietiden uppfattas är stöd från 

omgivningen. Några respondenter berättar i intervjuerna om stöd såsom lärare och 

kurskamrater, och vad det har betytt för dem. Ingen nämnde av sig självt sina 

föräldrar. Enligt statistik från UKÄ är det vanligare att ungdomar med föräldrar med 

akademisk utbildning själva läser vidare på högskolan (se kapitel 2 för en bakgrund 

till betyg och föräldrars utbildningsnivå) och därför har en fråga om detta ingått i 

intervjuerna. Svaren har varit mycket varierade. Frank beskriver sina föräldrars 

engagemang som stort: 

Frank: Det har aldrig varit typ så här en fråga om att jag inte ska gå, eller alltså 

läsa vidare. Det har alltid varit att jag ska läsa vidare. Och de har alltid så här, 

alltså hjälpt mig jättemycket, genom åren, för att ta reda på vad jag vill och så 

här ... Hjälpt mig jättemycket med läxor och sett till att jag trivs bra i skolan och 

sådant ... Så att jag har verkligen, det har verkligen hjälpt mig att de har kanske 

inte så här pushat mig men så här hjälpt mig att komma dit jag vill. 

MN: Mmm. 

Frank: Just det. Det har nog ändå rätt så stor betydelse faktiskt.  

Några är under intervjuerna tydliga med att åtminstone en av föräldrarna är 

akademiker; andra svarar utan att ge just den informationen. Det framkommer 

exempel på såväl föräldrar som vill att deras barn ska ha en akademisk utbildning, att 

göra något av livet, som föräldrar (med akademisk utbildning) som hade accepterat 

det om deras barn valt en annan väg. Två av respondenterna uttrycker att föräldrars 

utbildningsnivå säkert kan spela en roll men går inte in på detta därefter.  

Billy tror att föräldrarnas utbildningsbakgrund nog är betydelsefull inför valet att läsa 

vidare eller inte, men att det därefter är studentens eget arbete som avgör om studierna 

går bra eller inte. Lärare och kurskamraters stöd och accepterande hållning verkar ha 

stor betydelse:    

Billy: (…) [S]venskar som, tar emot mig utan att kritisera, eller säga ”din 

svenska är dålig”, eller utan tar emot mig som en, som en annan svensk, nästan, 

alla bara pratar svenska med mig. Det är liksom en vänlig miljö, så där man 

känner sig bekväm att prata, och, ja bara, att utbyter idéer och skaffa kompisar 

och så. 

Ovanstående citat kommer från en del av intervjun där Billy berättar om sitt första 

besök i Sverige, under en utbytestermin för många år sedan och då hen nyligen hade 

börjat lära sig svenska. Laika har samma erfarenheter från sitt utbytesår under 

gymnasietiden: 

Laika: Och det togs ju upp väldigt positivt av alla människor jag umgåtts just då. 

Och jag fick så mycket positiv återkoppling. Om jag bara sa några få saker på 

svenska. Och det gjorde ju att jag försökte mer och mer och mer. Jag skulle säga 



44 

 

 

 

att jag lärde mig svenska på det där sättet, jag har aldrig i mitt liv sett ett svenskt 

grammatikbok. 

Själva motivationen påverkar också hur väl studierna går. Frank är helt nöjd med sitt 

val att läsa juridik och lägger därför ned tid på det vilket får positiva effekter: 

Frank: För så här, för om jag, nu så tycker jag verkligen om juridik, och om jag 

inte hade tyckt om juridik så hade jag nog inte lagt ner lika mycket tid på det, 

och då tror jag inte jag hade blivit så här, alltså så här, ju mer tid jag lägger på 

juridik desto bättre blir jag, alltså desto bättre förstår jag språket, och då blir det 

också roligare. 

Frank föreslår att det inte går att studera något utan motivation och därför är det 

nödvändigt att välja studie efter intresse. Detta fick Tintin erfara i hemlandet. Han 

avbröt sina studier i politisk vetenskap och så småningom ledde det till flytten till 

Sverige. 

8. Diskussion och analys 
Syftet och forskningsfrågorna i det här arbetet rör Tisus, språkkrav och språkbehov i 

relation till högskolestudier. Målet för enkäten var inledningsvis i arbetet att 

framförallt besvara den första forskningsfrågan: Vilka är Tisustesttagarna? samt att 

ge ett underlag för intervjufrågorna. Två enkätfrågor närmade sig även den andra och 

tredje forskningsfrågan. När enkätstudien var genomförd visade det sig att många 

respondenter hade skrivit kommentarer i fritext på flera frågor vilket gav en fylligare 

bild av enkätsvaren. Enkäten och intervjustudien visar tillsammans på såväl likheter 

som skillnader respondenterna emellan.  

Under intervjuerna och transkriptionerna slogs jag av en sak, och det var att alla 

respondenter var anmärkningsvärt driftiga och framgångsrika. De var så gott som 

självlärda när det kommer till svenska språket – i vart fall hade man tagit ett stort eget 

ansvar för att nå behörighetsnivån i svenska – och klarade sina respektive utbildningar 

på svenskspråkiga högskolor imponerande väl. Respondenterna meddelar att de 

sociala kontakterna med förstaspråkssvenskar är goda: man ingår i svenskspråkiga 

studiegrupper, och/eller har släkt-, vänskaps- och kärleksrelationer. Laika spenderade 

som barn sommarsemestrarna i Sverige vilket var en av anledningarna till att valet 

föll på Sverige för året som utbytesstudent senare i tonåren. Övriga anledningar till 

att respondenterna valt Sverige som land för studierna är varierade: politik och 

samhälle tas upp, till exempel livskvalitet. Man uppfattar Sverige som ett land där 

människor strävar efter jämlikhet och jämställdhet samt att landet lägger större 

betydelse i ”work life balance” än ”status och pengar”. Dessutom är det ekonomiskt 

fördelaktigt att studera i Sverige eftersom universiteten inte kräver någon studieavgift 

till skillnad från andra länder. En respondent valde Sverige och svenska språket för 

att det var ”exotiskt” och för att språket låter som ”att man sjunger”. Skandinavisk 
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kultur och litteratur nämns också. En respondent ville till Norden och helst Finland. 

Valet att lära sig svenska i stället för finska berodde på att det tidigare uppfattades 

som enklare.   

Respondenterna har som nämnts förstaspråk som skiljer sig mycket från svenska men 

de har sedan tidigare lärt sig andra språk vilket antagligen underlättar inlärningen av 

ytterligare ett. De flesta i gruppen är tre- eller fyrspråkiga, och en är femspråkig. Detta 

är också något som verkar påverka dem, både i synen på Tisus och på sina identiteter 

som språkinlärare. Det finns, även om vissa har mycket höga prestationskrav på sig 

själva, en avslappnad självsäkerhet som inte hindrar någon från att prata om de 

(mindre) språkliga utmaningar som ändå finns där, eller om nervositeten de känt inför 

högskolestudierna – och lättnaden när de förstått att alla är nervösa, även 

förstaspråkstalare. 

Bland respondenterna uttrycks en tanke – såväl bland de godkända testtagarna som 

bland de underkända – om att Tisus testar i överkant, det vill säga att gränsen för 

godkänt inte är i linje med vad som krävs för att klara sig språkligt på 

högskoleutbildningar. Dessa tankar riktar sig mot läsförståelsedelen och den skriftliga 

delen. Man ifrågasätter inte bara nivån utan även innehållet på provdelarna – alltså 

innehållsvaliditeten – såsom att läsförståelsedelen kräver färdigheter i snabbläsning 

och tolkning av bland annat geometriska figurer samt att den skriftliga uppgiften till 

sitt innehåll möjligen inte motsvarar det som högskolestudier kräver. Argument som 

framkommer är att praktiskt inriktade kurser, som programmering, inte kräver samma 

språkfärdigheter som dem som behövs för till exempel journalistutbildningen. Det 

finns också utbildningar som redan på grundnivå kräver goda färdigheter i engelska 

snarare än i svenska. Man ifrågasätter om testresultaten är tillförlitliga och hävdar 

möjligheten att det finns underkända testtagare som egentligen har språkfärdigheter 

nog för att kunna klara högskolestudier. 

Enkätresultatet visar att de underkända testtagarna, i snitt, inte såg sina egna 

språkfärdigheter som lika goda som de godkända testtagarna. Om Tisus rent generellt 

ställer för höga krav innebär det att ett okänt antal bland de underkända borde ha 

godkänts – detta om testet ska sålla fram alla dem som kan klara en 

högskoleutbildning på svenska men inte färre än så. En annan sak vad gäller den här 

studiens resultat  är frågan om hur det ser ut på individnivå, när det gäller till exempel 

självskattningen av språkfärdigheter. Ett snittresultat av två enkäter kan förstås inte 

visa hela sanningen. I båda grupperna finns enskilda respondenter vars utsagor går 

stick i stäv med den bedömning som gjorts på Tisus. Bland de godkända finns 

respondenter som svarar nej på frågan om de tror att de klarar en högskoleutbildning 

på svenska, och de skattar sina egna förmågor som bristfälliga eller obefintliga när det 

kommer till de C1-beskrivningar i enkäten som tar upp språkliga högskoleaktiviteter 

som respondenterna ska ta ställning till. Detta medan det bland de underkända finns 

respondenter som skattar sina egna språkfärdigheter och –förmågor som de högsta 

möjliga. En teoretiskt möjlig tolkning är att det i båda grupper finns respondenter som 

bedömts felaktigt. Ett high stake-prov måste förstås slussa igenom endast sådana som 
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faktiskt klarar det som provet är avsett att visa, utan att stänga dörrar för dem som har 

den nödvändiga kompetensen och färdigheten. 

Generellt uppfattar de godkända Tisustesttagare, som har gjort sina röster hörda i min 

enkät och min intervjustudie, att studierna förlöper smärtfritt eller i vart fall att de går 

bra; detta gäller förvisso även dem i intervjustudien som blivit underkända på Tisus 

och fått behörighet på annan väg. Ur intervjustudien framgår att majoriteten känner 

att de möter språkkraven väl på högskolan. Billy är den enda av respondenterna som 

verkar uppleva skillnaden mellan sina egna språkfärdigheter och högskolans 

språkkrav som alltför stor att överbrygga. Hörförståelsesvårigheter gör att hen inte 

kan följa med på föreläsningarna. Att studierna faktiskt ändå har gått bra förstår Billy 

inte. Även om det finns fler bland respondenterna som delar med sig av känslor av 

viss oro, eller i vart fall tidigare oro, är det ingen som liksom Billy verkar uppfatta 

studierna som något omöjligt. Det går tvärtom väldigt bra för dem, enligt dem själva, 

och de verkar vara nöjda med och glada och stolta över sina studieresultat. Robin, som 

har ett par omtentor att ta, uttrycker ingen oro över detta. Hen säger att det är lika för 

alla: ämnet är svårt, inte språket, och de förstaspråkstalande kurskamraterna sitter i 

samma sits.   

För den intervjustudie jag har genomfört har jag sökt efter uttryck för känslor, 

upplevelser, erfarenheter, idéer och även åsikter för att utifrån detta försöka avgöra 

vad som faktiskt utgör respondenternas uppfattningar vilka ska vara av intresse för en 

fenomenografisk studie. Åsikter har egentligen inget alls att göra med 

fenomenografisk analys, men det har under arbetets gång visat sig svårt att avgöra vad 

som är en uppfattning och inte en åsikt. Respondenterna talar i intervjuerna kring två 

fenomen och båda i ljuset av språkfärdigheter och språkkrav: Tisus och 

högskolestudier. Känslor och upplevelser som är sammankopplade med dessa är 

avhängiga vad respondenterna är vana vid sedan tidigare, och således ser som det 

normala, såsom föreställningar om språkliga inträdesprov, akademiska studier med 

mera.  

Under bearbetningen av materialet ska forskaren framförallt ha ögonen öppna för 

ytterligheterna av dessa uppfattningar.  Jag fick dock intrycket under intervjuerna att 

respondenterna framförallt uttryckte åsikter om Tisus och om livet som student i 

Sverige. En uppfattning kan naturligtvis förändras och bli en annan uppfattning, allt 

eftersom avståndet i tid ökar till händelsen eller fenomenet och respondenten gör sig 

nya erfarenheter som påverkar uppfattningen. Samtidigt ska uppfattningen vara något 

som är så självklart att det inte behöver sägas. (Se kapitel 4 för en bakgrund till 

fenomenografi.) När det gäller innehållet på intervjuerna för den här studien tycker 

jag dock att det som framkommer verkar vara någorlunda genomtänkt och därmed 

åsikter. Ingen lägger märke till sina uppfattningar, i fenomenografins mening, förrän 

de utmanas av något som inte överensstämmer med dem. Då sker en reaktion som 

redan i sig leder till en medvetenhet, menar jag, och redan här utmanas begreppet 

uppfattning. Min svårighet att urskilja några uppfattningar ur intervjumaterialet 

handlar dock om att respondenternas yttranden verkar vara baserade på i högsta grad 

medvetna tankar som formats genom jämförelser, eftertanke och diskussioner. De 
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semistrukturerade intervjuer som jag genomförde med de åtta respondenterna nådde, 

som jag ser det, framförallt åsikter. Möjligen beror detta på att intervjuerna varit 

semistrukturerade och inte helt ostrukturerade samt på de frågor jag har utgått ifrån 

under intervjuerna.  

I kapitlet om Fenomenografi (kapitel 4) citeras Larsson (2011:14, se även 24-25). Han 

ger exempel på vad resultaten av en fenomenografisk studie kan leda till: praktiskt 

användbart som en väg till förbättring inom ett visst område i och med att en 

anpassning kan göras. Detta arbete är också genomfört med det i bakhuvudet. Inte för 

att jag hade anledning att förvänta mig att specifikt Tisus behöver förändras, men för 

att det i kontakten med många andraspråkstalare har gjorts klart för mig att 

betygssättningen i svenska som andraspråk och för behörighetsgivande utbildningar 

inte alltid fungerar, och att det kan leda till tragedier för nämnda andraspråkstalare. 

Anledningarna till att just testtagare på Tisus har kontaktats för deltagande i enkäten 

och senare intervjustudien är flera. Jag har erfarenhet av processen som ligger till 

grund för testkonstruktion och –bedömning för Tisus och menar att det är den mest 

genomarbetade och kontrollerade process som finns för testning av svenska språket. 

Även om skillnader finns för testtagare i utlandet i jämförelse med i Sverige får alla 

testtagare i vart fall samma provdelar och har samma tidsramar. Det leder till att jag 

känner mig trygg med att olika respondenters uppfattningar om testet kan jämföras 

med varandra, utan att behöva ta i beaktande att olika uppfattningar kan komma sig 

av att examinationen skilt sig åt för respondenterna. Jag har också saknat studier på 

hur just Tisustesttagare ser på testet. Mycket få undersökningar har gjorts som tar den 

andraspråkstalande studentens perspektiv (se Staaf 2015, Helg Granbom 2012 och 

2014), och ingen av dessa grundas på Tisus. Dessutom är syftet med Tisus specifikt 

att slussa språkligt redo studenter vidare till högskoleutbildning på svenska, och dessa 

är min målgrupp. 

Med den här uppsatsen har jag velat uppmärksamma hur flerspråkiga akademiker 

upplever sin språkliga situation på högskolan. Som bakgrund till valet av fokus ligger 

egna erfarenheter av att försöka trösta ledsna andraspråksstudenter när de underkänts 

på så många examinationer att deras studiebidrag kommer att dras in. Sådana 

upplevelser leder till ett ifrågasättande av vilka kriterier som till exempel 

behörighetsgivande utbildningar följer när de godkänner en student om faktiskt inte 

är språkligt redo för högskolestudier. Att behörighetsgivande testning fungerar väl är 

oerhört viktigt för den enskilda studenten men det är även en samhällsfråga.  

Det är de egna erfarenheterna som har gjort att jag intresserar mig för detta ämne: 

Testas andraspråkstalares språkfärdigheter i svenska tillräckligt väl inför 

universitetsstudier? Hur väl möter språkproven de språkliga behov testtagarna senare 

har när de läser på universitetet? Ett tests validitet fokuserar på relationen mellan 

kursmål och test. Validiteten har dock inget samband med senare behov, som testet 

ska ge behörighet till. Den kopplingen ska göras vid testkonstruktionen, som bör 

fokusera på efterkommande behov snarare än inte kursinnehåll och kursmål. Eller 

rättare sagt: kursmål, eller testfokus, bör anpassas till de efterföljande behoven. 

Betygen får konsekvenser för testtagarna och därför är det viktigt att rätt beslut tas när 
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det kommer till såväl testkonstruktion som bedömning. Systemet måste kunna avgöra 

vilka som är och inte är språkligt redo. Det är själva vitsen med ett språkprov inför 

högskolestudier. Detta är självklart mycket viktiga beslut att ta och betygen får 

konsekvenser för testtagarna (Bachman & Palmer 2010:85-86; se även Deygers 2017, 

Zijlmans et al 2016, Wijk-Andersson 1994).  

Till skillnad från annan språktestning inför högskolestudier är Tisus inte kopplat till 

någon utbildning eller språkkurs och hur stor andel som godkänns eller underkänns 

påverkar inte den språktestande institutionens ekonomi eller rykte. En förväntan vid 

detta arbetes inledande var därför också att testet, och bedömningen, skulle vara valid 

och reliabel. Tisusgruppens egen statistik visar att cirka hälften av testtagarna blir 

underkända eller får rest. Siffran är förvånande. Testtagarna har trots allt betalat en 

summa pengar och antagligen fått resa till provorten för att testa sina språkfärdigheter. 

Det ligger nära till hands att tänka sig att dessa då också förväntar sig få ett godkänt. 

En inte oansenlig del av gruppen Underkänd i mitt enkätmaterial visar också missnöje 

med att de blivit underkända. De menar att de har de färdigheter som krävs för 

universitetsstudier och hade därför förväntat sig att få behörighet i svenska genom 

Tisus. Möjligen är de orättvist exkluderade från en högskoleutbildning som de hade 

velat följa, något som Deygers (2017) visar exempel på i sin avhandling om det 

flamländska inträdesprovssystemet och förstås kritiserar. Samtidigt anas från såväl 

Deygers resultat som studier genomförda av Zijlman et al (2016:474) att B2-nivån är 

för låg och att det, som tidigare nämnts, inte leder till något gott när studenter som 

inte är språkligt redo ändå antas till universitetsutbildningar. Det är nödvändigt att få 

kunskap om vilka färdigheter andraspråksstudenten behöver testas på, och på vilken 

nivå, för att universitetsstudier ska fungera rent språkligt. 

I Flandern kan andraspråksstudenter få språklig behörighet i nederländska genom två 

olika prov. I Deygers (2017) avhandling visas i en av studierna, där han låter 

förstaspråkstalare ta dessa test, att 11 % av dem inte blivit godkända. Han ifrågasätter 

rättvisan i detta. Hur avgörs vilka som ska ta ett språkligt inträdesprov? Och i en 

översättning till svenska förhållanden måste man ställa sig frågan om i så fall alla 

gymnasiestudenters svenska bör testas genom ett språkprov inför högskolestudier? 

Att ett godkänt i svenska på gymnasiet inte av sig själv räcker till för språkkraven på 

högskolan är konstaterat av flera forskare. Det kan ses som gymnasiets uppgift att 

förbereda studenterna bättre, eller – som Eklund Heinonen et al 2018 (se kapitel 1 och 

3) – högskolans ansvar. Oavsett ståndpunkt finns utrymme för en diskussion om 

språktestning inför högskolestudier och högskolans och högskolelärares 

förväntningar på andraspråkstalande nybörjarstudenter och mottagande av desamma 

(Landgren 2016:3). 

Huruvida enkätrespondenterna är svenska medborgare eller har svenska som 

förstaspråk går inte att utläsa ur enkätsvaren i min undersökning. Däremot 

framkommer av valen i fråga 7 (se bilaga 1)  hur många som anger att de ”redan kan 

svenska”. En stor andel av respondenterna menar att de redan kan svenska; många av 

dessa uppger att de lärt sig svenska som barn. Detta visar att Tisus verkligen fyller en 

funktion som alternativ väg till behörighet vid sidan av till exempel gymnasiekurser i 
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svenska. Samtidigt bedöms på Tisus ju långt ifrån alla förmågor och kunskaper som 

ingår i ämnet svenska på gymnasiet och anges i kursplanen. Det innebär att ett 

Tisusresultat inte kan likställas med ett gymnasiebetyg, även om båda ger samma 

behörighet (se även kapitel 2 om high stakes-testning). Emellertid kan samtidigt anas 

att respondenterna i undersökningsmaterialet inte speglar Sveriges befolkning i stort. 

Respondenterna verkar inte ingå i någon grupp som står i fokus för den breddade 

rekryteringen (se kapitel 2 om breddad rekrytering). Den största delen av dem har 

nämligen redan högskoleutbildning, och det gäller både gruppen Godkända och 

gruppen Underkända, om än betydligt fler i gruppen Godkända. Dessa respondenter 

kan alltså ha tillägnat sig akademisk litteracitet sedan tidigare – något som i så fall 

kan tänkas täcka upp för eventuella färdighetsbrister i svenska av det slaget som en 

gymnasiekurs hade fångat upp och hanterat. Ytterligare ett sakförhållande som jag har 

reagerat på när det gäller enkätsvaren är att EU-språk som är förhållandevis små i 

Sverige representeras i undersökningen av fler betydligt fler respondenter än våra 

största invandrarspråk. 

Jag vill nu avslutningsvis återkomma till frågan som ventilerats i såväl enkät som 

intervjustudie är huruvida Tisustestet motsvarar högskolans krav. Det språk som krävs 

för ett godkänt resultat på ett behörighetsgivande språkprov bör inte bara ligga på 

minst samma nivå den som krävs för högskolestudier utan också vara av samma art. 

Forskningsfrågan om hur respondenterna ser på sina språkliga möjligheter på 

svenskspråkiga högskoleutbildningar visar att det varierar, men i intervjustudien är i 

vart fall så gott som alla positiva. Svar på forskningsfrågan som rör hur väl Tisus 

motsvarar kraven på högskolan blir detsamma. Respondenterna har sina egna, 

individuella erfarenheter av testet och vad testresultatet har betytt för dem. Det görs i 

vart fall tydligt att många önskar att den som de facto är redo också får möjlighet att 

inleda sina högskolestudier. Individer som har goda chanser att klara en 

högskoleutbildning ska inte exkluderas från den (Deygers 2017:12).  

Den här uppsatsen har förhoppningsvis bidragit till en bättre förståelse för hur 

studenter som har fått behörighet i svenska med hjälp av Tisus, eller andra 

behörighetsgivande prov och utbildningar, klarar sig på universitetet och i vilken mån 

detta kan kopplas till språkliga färdigheter i svenska. Kunskap om hur väl studenter, 

som i vuxen ålder examinerats i svenska för att kunna läsa vidare på universitetet, 

klarar sig är viktig för såväl provkonstruktion inför studierna som för hur 

universitetslärare går nybörjarstudenter till mötes. 

9. Framtida studier 
Fler studier bör genomföras, såväl vad gäller vilka språkkrav som ställs på 

nybörjarstudenter på högskolan som vilka språkfärdigheter dessa har med sig när de 

inleder sina högskolestudier, det vill säga, undersöka möjligheterna för en 

harmonieringsinsats (Helg Granbom (2014). En del i detta skulle kunna utgöras av en 

studie som följer nybörjarstudenter på sina utbildningar – och fortsätter följa även 
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dem som hoppar av. Enligt UKÄ läser betydligt färre vidare bland de utländska 

studenter som kommit till Sverige efter skolstart, än de som är födda i Sverige eller 

invandrat tidigare. Siffror pekar också mot att utländska studenter i högre utsträckning 

än svenska studenter hoppar av sina utbildningar. Som en del i arbetet mot breddad 

rekrytering finns ett värde i att få djupare kunskap om detta.  

Det finns också ett behov av en översikt över de olika varianter av språktestning inför 

högskolestudier som genomförs i svenska. Testen måste baseras på en samsyn 

gällande de färdigheter som ska mätas, det vill säga vilka färdigheter som är relevanta 

för högskolestudier, och därefter måste de bedömas på ett likvärdigt sätt. 

Tisusgruppen har kommit långt i arbetet med Tisusprovet och den likvärdiga 

bedömningen av testet, men det verkar saknas studier som jämför Tisus med andra 

examinationer i svenska som andraspråk. Vi har ingen samsyn och sambedömning av 

olika examinationssätt på våra olika utbildningar i svenska som andraspråk. Vad det 

kan få för följder när high stakeprov som språkliga inträdesprov testar olika 

färdigheter och/eller nivåer är, som jag har visat, det centrala i Deygers (2017) 

avhandling om språktestning inför högskolestudier vid flamländska universitet. Där 

framkommer att de två olika vägarna till språklig behörighet för andraspråkstalare 

testar olika saker och att det är fullt möjligt att bli godkänd på det enda provet men 

underkänd på det andra. Av den anledningen bör studier, liknande Deygers, 

genomföras på behörighetsgivande examinationer i svenska.  
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