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Sammandrag 

Varje år genomförs nationella prov i ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som 

andraspråk i grundskolans årskurs 9. Elevers resultat på ämnesprovet i svenska skiljer sig starkt åt 

mellan elever som läser svenska och elever som läser svenska som andraspråk. Elever som läser 

svenska har högre betyg än de elever som läser svenska som andraspråk. Sämst lyckas 

andraspråkseleverna med läsförståelseprovet där cirka 40 % årligen misslyckas med att nå 

godkänt betyg. Den här studien jämför elevsvar i svenska och svenska som andraspråk på 

läsförståelseprovet avseende språklig och innehållslig utformning på de frågor som prövar de mer 

avancerade läsförståelseprocesserna och undersöker huruvida lärarens bedömning  påverkas av 

sva-elevernas  varierande grad av språkbehärskning. Vidare undersöks huruvida det föreligger 

någon skillnad i resultat på frågor som prövar olika läsförståelseprocesser hos elever som inte 

uppnått målen för godkänt på läsförståelseprovet.  

Resultatet visar att det inte föreligger någon markant skillnad i svensk- respektive sva-elevers 

resultat på G- och VG-nivå. Däremot visar sva-elevernas svar tydliga drag av inlärarspråk vilket 

inte påverkar bedömningen av deras svar negativt men vilket talar för att de kan behöva läsa 

svenska som andraspråk också i gymnasieskolan. De elever som inte nått godkänt betyg på 

läsförståelseprovet trots att de försökt besvara merparten av frågorna visade sig ha ungefär lika 

stora svårigheter inom alla läsförståelseprocesser. De frågor de misslyckades med var de som 

prövar en högre nivå inom respektive läsförståelseprocess vilka kräver en högre grad av 

språkbehärskning. Detta tyder på att de här eleverna behöver fortsatt undervisning i svenska som 

andraspråk eftersom de har långt kvar till den nivå av språkbehärskning som deras 

modersmålstalande klasskamrater besitter.  
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1  Inledning 

 Resultaten på ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk i åk 9 för elever som läser svenska 

som andraspråk är lägre än de för elever som läser svenska. Provet består av tre delar som prövar 

läsförståelse, muntlig förmåga och skriftlig förmåga. Skolverkets årliga rapporter av resultat på 

nationella provet i svenska/svenska som andraspråk visar att läsförståelsedelen (i fortsättningen 

kallat läsprovet) är den del som eleverna totalt sett lyckas sämst med och särskilt svårt är det för 

elever som läser svenska som andraspråk. Mellan åren 2007 och 2011 har andelen elever som 

skriver provet i svenska som andraspråk (sva) och inte uppnått betyget G på läsprovet varierat 

mellan 29 och 50 %. Detta resultat kan jämföras med andelen elever som skriver provet i svenska 

(sv) där endast mellan 7 och 18 % inte klarat godkändnivån under samma period. Resultaten av 

PISA-undersökningen 2009 ( PISA står för Programme for International Student Assessment) 

visar på samma tendens: skillnaden i resultat på läsförståelsetest mellan svenskfödda elever 

(minst en förälder född i Sverige eller född utomlands av minst en svenskfödd förälder) och 

elever med utländsk bakgrund (födda i Sverige eller utomlands av två föräldrar födda i utlandet) 

är stor, större i Sverige än i övriga OECD-länder (Skolverket 2010). Vad gäller 

betygsfördelningen i övrigt kan sägas att färre elever, relativt sett, når betygen VG och MVG i 

svenska som andraspråk än i svenska. Skolverksrapporterna delar in resultaten efter elevernas 

grad av utländsk bakgrund och socioekonomisk bakgrund och visar att detta har betydelse för hur 

väl elever med utländsk bakgrund lyckas i läsförståelsetest. I analysen av data i PISA-studien 

(Skolverket 2010) konstateras också att det finns ett starkt samband för alla elever mellan resultat 

i läsförståelse, matematik och naturvetenskapligt kunnande, vilket understryker vikten av att 

samtliga elever ges möjlighet att förbättra sin läsförståelse.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är dels att undersöka eventuella skillnader i elevsvar mellan elever 

som läser svenska och elever som läser svenska som andraspråk (i fortsättningen kallade sv-

elever respektive sva-elever) på de frågor i provet som prövar mer avancerade 

läsförståelseprocesser (kallade nivå 3-frågor i läsprovet), dels att undersöka om det finns något 
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mönster i de elevlösningar i sva som inte bedömts som godkända (i fortsättningen kallade EUM-

lösningar, där EUM står för ej uppnått målen) vad gäller hur eleverna klarar frågor på olika nivå. 

Hypotesen är att sva-eleverna har större svårigheter med de mer avancerade 

läsförståelseprocessena, vilka kräver en högre grad av språkbehärskning. Frågeställningar jag 

arbetar med i studien är följande: 

• Skiljer sig sv- och sva-elevers svar på nivå 3-frågor vad gäller vilken nivå svaren bedömts 
motsvara? 

• Hur skiljer sig sv-respektive sva-elevers svar på nivå 3-frågor åt vad gäller innehåll och 
språk?  

• Har lärarens bedömning fokus på innehåll eller språk? 
 

• Går det att se några mönster i sva-elevers EUM-lösningar vad gäller hur eleverna klarar 
frågor på olika nivåer?     

 

2  Forskningsöversikt 

I denna forskningsöversikt går jag kortfattat igenom vad läsning och läsförståelse innebär och vad 

forskningen kommit fram till i studiet av vad som påverkar läsförståelsen. Därefter redogör jag 

översiktligt för en del av andraspråksforskningen som kan vara relevant för den här studien och 

avslutningsvis nämner jag något om prövning av olika läsförståelseprocesser. 

 

2.1  Begreppet läsförståelse 

Hur barn lär sig läsa är ett väl beforskat område. För att lära sig läsa eller knäcka läskoden som 

processen populärt kallas behöver barnet utveckla ett antal förmågor, t. ex bokstavskännedom, 

medvetenhet om att ljud och bokstäver hänger ihop och kunskap om att ord bildar meningar. 

Åsikterna har gått isär om exakt hur processen går till och vilken metod för läsundervisning som 

är mest effektiv men numera råder en utbredd uppfattning om att olika barn behöver olika 

metoder och att en kombination av olika undervisningssätt är det bästa i skolan (Liberg 2006). 

Äldre barn behöver utveckla en förmåga att bemöta textmängder och texter med specifika 
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ämnesspråk (Liberg 2010). Det är viktigt att avkodningen blir automatiserad. Lundberg & Herrlin 

(2003) har visat att om en elev måste använda all sin uppmärksamhet till att avkoda orden så blir 

förståelsen lidande. Begränsade kunskaper om ords betydelser påverkar också förståelsen av det 

lästa. Författarna visar att om 20 % eller mer av orden i en text är okända finns knappt någon 

möjlighet att läsaren förstår något av innehållet. Det står klart att ett stort ordförråd är avgörande 

för lyckad läsförståelse.  

 

Det räcker dock inte att kunna avkoda orden och känna igen dem för att läsa; i själva läsprocessen 

måste också förståelse för det lästa ingå. Det här är en annan sorts läsfärdighet än den rent 

lästekniska processen men den ena är beroende av den andra. Förståelseforskare har på senare tid 

visat att läsaren förstår texten på olika nivåer och att det krävs flera olika läsförståelseprocesser 

för att läsaren tillfullo skall kunna tillgodogöra ett innehåll (Westlund 2009). Det som skiljer 

starka läsare från svaga är inte bara skillnader i läsarens ordkunskap, grammatiska färdigheter 

och förmåga till avkodning, utan också läsarens intresse för texten, hans eller hennes kunskap om 

världen och förmåga att använda denna vid läsningen. Bråten (2008) har i en studie visat att 

förförståelse är en mycket viktig faktor i läsförståelseprocessen. Läsning och förståelse av det 

lästa är alltså en aktiv process där läsaren måste samspela med texten (Lundberg & Herrlin 2003, 

Reichenberg 2006). Dessutom påverkar andra metaspråkliga faktorer, som förmåga att använda 

sig av varierande lässtrategier beroende på syfte med läsningen eller för att tillgodogöra sig texter 

av olika slag. (Anderson m.fl. 1977, Carlisle & Rice 2002). Denna vidare förståelse av begreppet 

läsförståelse benämns internationellt ”reading literacy”. I Skolverkets rapport 352 om PISA 2009 

(Skolverket 2010, s. 29) definieras begreppet på följande sätt: ”Förmåga att förstå, använda, 

reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och 

sin potential för att delta i samhället. ” 

 

2.2 Andraspråksforskning 

Andraspråksforskning har bedrivits internationellt sedan början av 60-talet och i Sverige sedan 

åren kring 1970. Forskningsfältet svenska som andraspråk är stort och av varierande karaktär. För 

en sammanfattande redogörelse för det aktuella forskningsläget på de olika områdena hänvisas 

till Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (Hyltenstam & Lindberg 
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2004) eller för en internationell beskrivning: The Handbook of  Second Language Aquisition 

(Doughty & Long 2003). Andraspråksinlärning sker enligt ett bestämt mönster där olika stadier i 

språkutvecklingen följer på varandra i en given ordning (Pienemann 1998). Inlärarspråk skall ses 

som ett språk i utveckling snarare än en variant av målspråket behäftad med olika sorters fel 

(Hammarberg 2004). För den här uppsatsens innehåll kan det vara av intresse att nämna den s.k. 

Rosengårdsundersökningen (Ekberg & Haskå 2002) i vilken författarna visar att också i Sverige 

födda elever med svenska som andraspråk har språkliga svårigheter. Författarna konstaterar att 

sva-eleverna har bekymmer med förståelsen av abstrakta ord (t.ex. orsak, bestå av), fasta uttryck 

(t.ex. vara i farten) och partikelverb (t.ex. ställa till, komma tillbaka) i jämförelse med infödda 

elever med svenska som modersmål. 

För att andraspråkselever ska kunna tillgodogöra sig innehållet i skolans ämnesundervisning 

behöver de främst tillgång till ett stort ordförråd (Viberg, 1993). Vad gäller andraspråkselevers 

skriftliga (och muntliga) produktion uppvisar inlärarspråk olika så kallade andraspråksdrag 

(Abrahamsson, 2009). Texterna uppvisar t.ex. normavvikelser vad gäller språkriktighet, ordföljd, 

genus och kongruensböjning. Andra drag är användningen av olika språkliga strategier för att 

göra sig förstådd fastän ordförrådet inte ännu räcker till. Det kan vara överanvändning eller 

övergeneralisering av vissa ord och uttryck, omskrivning för att förklara vad man menar med de 

ord man kan eller förenkling av ord och fraser, t.ex. utelämnande av prepositioner, artiklar eller 

andra formord (Axelsson 2003, Enström 2004).  

 

2.3  Prövning av läsförståelse 

Läsförståelse prövas på olika nivåer. I PISA-undersökningarna, vilka genomförts i OECD-

länderna på skolbarn och skolungdomar vart tredje år från och med 2000 har följande 

läsförståelseprocesser prövats (Skolverket 2010 s.34): 

• söka och inhämta information (hitta explicit information på ett eller ett par ställen) 

• sammanföra och göra en tolkning (läsa mellan raderna och dra slutsatser ) 

• reflektera och utvärdera (använda sig av egna erfarenheter och/eller kunskaper om olika 

typer av texter.)  
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Uppgifter av typen söka och hämta information kan vara lätta att lösa men behöver inte vara det. 

En sådan uppgift kan t ex. kräva att information hämtas på fler än ett ställe. På nivån 

”sammanföra och göra en tolkning” krävs mer avancerade tankeoperationer. Större avsnitt från 

olika delar av texten måste förstås och ibland krävs att läsaren kan dra vissa slutsatser av 

innehållet, ’läsa mellan raderna’. Den högsta nivån handlar om att läsaren kan distansera sig från 

texten och se på den utifrån, reflektera över innehållet, göra jämförelser med egna erfarenheter 

och kanske diskutera textens utformning. Olika faktorer påverkar hur lätt eller svår en text 

upplevs. Exempelvis har textens genre, informationstäthet, meningsbyggnad och ordval betydelse 

(Melander 1995). En annan faktor som kan påverka resultatet i ett läsförståelsetest är huruvida 

testpersonens omvärldskunskap och referensramar stämmer överens med majoritetsbefolkningens 

i testlandet. Ett standardiserat prov kan missgynna t.ex. andraspråkselever i fråga om textinnehåll 

eller poängbedömning för att utformningen av provet sker i ett visst kulturellt sammanhang 

(Gipps & Stobart, 2009). 

 

3  Metod och material 

Materialet i undersökningen utgörs av 130 elevlösningar varav 50 i sv och 80 i sva på 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för åk 9 år 2007 och 2011, delprov A, vilket 

prövar läsförståelse. 2007 års prov valdes på grund av att det detta år infördes en ny 

bedömningsskala där lärare kunde markera ett mellanläge mellan två graderingar, ”på väg mot ett 

kvalitativt bättre svar”, och dessa markeringar möjliggjorde en mer preciserad bedömning som 

lärarna i enkäter visat uppskattning för. 2011 års prov valdes för att det är det senaste som 

genomförts. Tillsammans utgör de en mer representativ urvalsgrund än vad endast ett prov skulle 

göra, då proven kan variera något i svårighetsgrad år från år. 

 Elevlösningarna slumpades fram ur en databas som handhas av gruppen för nationella prov på 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet med någon anpassning så att hälften är 

lösningar av flickor och hälften av pojkar samt att delprovsbetygen är spridda enligt fördelningen 

30 med betyget G och 20 med betyget VG i vartdera ämnet samt 30 stycken sva-lösningar som 

bedömts EUM (ej uppnå målen). Tanken bakom urvalet är antagandet att det hos elever som når 

betyget MVG skulle vara svårt att hitta några markanta skillnader och hos elever som inte uppnår 
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målen för G skulle saknas många svar på de frågor som prövar läsförståelse på de högsta 

nivåerna.  

För de 30 (hälften från 2007 och hälften från 2011) EUM-lösningarna i sva, vilka också slumpats 

fram, har anpassning skett så att de som kom i fråga för undersökningen samtliga hade svar 

ifyllda på provets sista fråga, vilket tänktes ge en antydan om att dessa elever hade hunnit arbeta 

sig igenom hela provet och att det följaktligen skulle finnas svar att registrera på de flesta 

frågorna. I EUM-lösningarna har elevsvarens medelnivå jämförts och de frågor som flest 

respektive minst antal elever klarat har kommenterats avseende vilken läsförståelseprocess de 

prövar och deras språkliga innehåll. Metoden som används är dels en kvantitativ metod för att 

jämföra elevsvarens nivå på de olika frågorna, dels en kvalitativ metod för att beskriva frågor och 

undersöka enskilda svars kvalitet. 

I G- och VG-lösningar har endast elevsvar på frågor som prövar läsförståelseprocesser på de 

högsta nivåerna valts ut och jämförts avseende språk och innehåll. Frågorna har kommenterats 

avseende vilken läsförståelseprocess de prövar och deras språkliga uppbyggnad. Lärarens 

bedömning har jämförts med provets bedömningsanvisningar. (För elever med betyget G på 2011 

års prov har svar på samtliga frågor i provet sammanställts för att ge en uppfattning om 

skillnaderna i svar på hela delprovet. Se bilaga 1).  

 

3.1  Något om läsprovet i svenska/svenska som andraspråk 

Läsprovet utgörs av ett texthäfte som innehåller olika slags texter, exempelvis romanutdrag, 

dikter och sakprosatexter av olika slag. Ett 20-tal frågor på texternas innehåll prövar de olika 

läsförståelseprocesserna i ett tillhörande frågehäfte. Elevsvaren bedöms enligt medföljande 

bedömningsanvisningar1 med exempelsvar och markeras med ett kryss på en trestegsskala med 

möjlighet för läraren att markera ”på väg mot” en högre nivå genom att sätta krysset mellan två 

steg. I läsprovet finns uppgifter som ger svar av tre slag: 

                                                                 
1 Se häftet Bedömningsanvisningar (Skolverket) till respektive prov.  
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• Kortsvar som kan utläsas direkt ur texten och som kan sägas vara rätt eller fel, 

representeras vanligen av nivå 1 på rättningsskalan. 

• Kortsvar som kan sägas vara rätt eller fel, men kräver att eleven överblickar flera avsnitt 

eller visar ett visst mått av abstrakt tänkande, kan representeras av nivå 2. 

• Utförligare svar där förklaringar, exempel eller flera aspekter på uppgiften krävs (både 

exempel och förklaring), representeras av nivå 2 eller 3. Svaren kan sägas vara mer eller 

mindre fullständiga snarare än rätt eller fel. 

I bedömningsunderlaget till svenska som andraspråk betonas att det är den innehållsliga aspekten 

i svaret som läraren skall bedöma i första hand och inte den språkliga korrektheten. I 

anvisningarna för bedömning av ämnet svenska finns inte motsvarande information. I det 

följande kommer elever som läser ämnet svenska respektive svenska som andraspråk att 

omnämnas som sv-elever respektive sva-elever. 

 

4  Resultat 

I detta avsnitt presenteras de undersökta elevsvaren i tabellform. Först behandlas 2011 års resultat 

och därefter 2007 års resultat. För tydlighetens skull skall nämnas att i tabellerna behandlas 

svarens nivåmarkeringar som om de vore poäng, vilket de inte är. Värdet 0,5 i tabellen motsvarar 

en ”på väg mot nivå”-markering. I avsnitt 4.1.2 beskrivs nivå 3-frågorna och svar som motsvarar 

respektive frågas medelvärde i sva och sv analyseras. I avsnitt 4.1.3 redovisas EUM-lösningarna i 

tabellform och de frågor som visat sig vara lättare och svårare inom varje nivå analyseras i avsnitt 

4.1.4. På samma sätt bearbetas i avsnitt 4.2 elevsvaren i 2007 års prov. 
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4.1  2011 års läsprov 

Temat för 2011 års prov är Eld och Lågor. Läsprovet innehåller 21 frågor varav 9 stycken nivå 1-

frågor, 8 nivå 2-frågor och 4 nivå 3-frågor. De texter som ingår och som har nivå 3-frågor 

kopplade till sig är dels novellen Den elektriska flickan av Ulf Nilsson samt ett utdrag ur 

brevromanen Kära Agnes av Håkan Nesser. Nivå 3-frågor delas ofta upp i delfrågor. Enligt 

bedömningsanvisningarna skall svaren bedömas som en helhet.  

 

4.1.1 Elevresultat på nivå 3-frågor 2011 

Elevresultat på samtliga nivå 3-frågor i 2011 års prov, 4 stycken presenteras i det följande. Tabell 

1a visar resultat från VG-lösningar och tabell 1b från G-lösningar. Medelvärdet på respektive 

frågas svar anges för sva- och sv-eleverna i mitten av och längst ner i tabellen. Frågornas 

utformning kommenteras under avsnitt 4.1.2.  

Av tabell 1a framgår att det föreligger en liten skillnad (0,5) till sv-elevernas fördel på frågorna 8, 

19 och 21 medan det omvända gäller för fråga 6. Av tabell 1b framgår att det inte föreligger 

någon skillnad mellan sv- och sva-elever utom på fråga 21 där det finns en liten skillnad (0,5) i 

medelvärde på fråga 21 till sva-elevernas fördel. Sv-eleverna har med ett par undantag lyckats 

bättre (dock marginellt) än sva-eleverna. 

 11



Tabell 1a      Resultat nivå 3-frågor 2011, VG-lösningar 

 

 

VG-11 Fråga 6 Fråga 8 Fråga19 Fråga 21
Elev 1 sva 2.5 2 1 1
Elev 2 sva 0 0 0 2 
Elev 3 sva 3 1 0 1 
Elev 4 sva 1.5 2.5 2.5 1 
Elev 5 sva 0 3 2 1 
Elev 6 sva 3 3 1 0 
Elev 7 sva 2 1 2 1 
Elev 8 sva  3 3 2 2 
Elev 9 sva 3 3 1 2.5 
Elev10 sva 1 3 1.5 2 
Medel sva 2 2 1.5 1.5 
Elev 11 sv 1 2.5 0 2 
Elev 12 sv 3 3 2 3 
Elev 13 sv 1 3 0 1.5 
Elev 14 sv 2 2 2 0.5 
Elev 15 sv 1 3 1.5 3 
Elev 16 sv 1 3 2 3 
Elev 17 sv 3 2 2 2 
Elev 18 sv 1 1.5 3 2 
Elev 19 sv 1 3 3 2.5 
Elev 20 sv 3 1 3 0.5 
Medel sv 1.5 2.5 2 2 
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Tabell 1b      Resultat nivå 3-frågor 2011, G-lösningar 

G-11 Fråga 6 Fråga 8 Fråga 19 Fråga 21
Elev 21sva 2.5 3 2.5 0
Elev 22sva 0.5 0 2 1.5 
Elev 23sva 1 1 1 1 
Elev 24sva 1 1 2.5 0 
Elev 25sva 0 2 0 2 
Elev 26sva 2.5 1 2.5 1 
Elev 27sva 0.5 1 3 2 
Elev 28sva 1 3 2 1.5 
Elev 29sva 0 3 2 1 
Elev 30sva 3 1 1 1 
Elev 31sva 0 1 0 3 
Elev 32sva 0 1 0 1.5 
Elev 33sva 0 3 0 3 
Elev 34sva 0 0 1.5 1 
Elev 35sva 1 2 0 0 
Medel sva 1 1.5 1 1.5 
     
Elev 36 sv 0 0 1.5 1 
Elev 37 sv 1 3 0 0 
Elev 38 sv 0 1 1 1 
Elev 39 sv 0 1 0 0 
Elev 40 sv 0 3 0 0 
Elev 41 sv 1 0 0 1 
Elev 42 sv 1 1.5 0 1 
Elev 43sv 0.5 2 0 0 
Elev 44 sv 2.5 1 0 0 
Elev 45 sv 1 0 2 0 
Elev 46 sv 1.5 1 2 1 
Elev 47 sv 0 1 3 3 
Elev 48 sv 0 1 0 0 
Elev 49 sv 2.5 1.5 0 1 
Eelev 50 sv 3 2 3 2 
Medel sv 1 1.5 1 1 
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4.1.2  Nivå 3-frågor i 2011 års prov och analyser av elevsvar 

Här följer 3 av de i provet ingående nivå 3-frågorna och analys av ett sv- respektive sva-svar på 

de frågor där medelvärdet skiljer sig åt till sv-elevernas fördel, vilket visar sig i VG-elevernas 

svar. Elevsvaren som har valts ut representerar medelvärdet av svaren i sv respektive sva och är 

slumpmässigt valda. Elevsvar på fråga 6 är alltså inte analyserade. 

Fråga 8. Författaren flaggar för, det vill säga låter oss ana, att novellen 

kommer att sluta illa. 

a. Leta upp och skriv av en mening där detta framkommer tydligt. 

b. Vad vill författaren uppnå med att skriva så i novellen? 

Fråga 8a prövar elevens förmåga att (hitta och) dra en slutsats om vissa meningars innebörd samt 

relatera denna till berättelsen i sin helhet. I texten finns fem meningar som antyder vad som 

kommer att hända med ord och uttryck som ana oråd, kunde ha räddat henne, för att aldrig mer 

komma tillbaka, ingen kunde hindra, en sorglig historia. Fråga 8b prövar elevens förmåga att 

använda sig av egna erfarenheter av och kunskaper om texters uppbyggnad. Frågekonstruktionen 

med uppdelning i en a- och en b-fråga är avsedd att underlätta elevens svarande och svaren skall 

vägas samman och markeras med ett kryss på en skala 1-3. Medelvärde för sva-elever på denna 

fråga är 2 och för sv-elever 2,5. Här följer elevsvar med analyser av sva-elev 1 och sv-elev 11. 

sva-elev 1 

a. / När pappan kopplar in en elektrisk motor i vaggan där flickebarnet ligger./ 

b. / Han vill uppnå att det ska bli mer spännande att man ska forsätta läsa den, det 

är därför han skriver den i början av texten. (vi ska tänka vad kommer hända med 

barnet när pappan koppla in motorn)/ 

Svaret har bedömts motsvara nivå 2 för vilket krävs att eleven svarar rätt på en av delfrågorna 

enligt bedömningsmallen. Svaret på a-frågan utgörs inte av en avskriven mening ur texten vilket 

efterfrågas. Möjligtvis har eleven gjort en avskrivning i valet av ordet ”flickebarn” som finns i 

texten. Eleven refererar till en händelse som man, efter avslutad läsning, kan förstå som en 

anledning till att det slutar illa men ingenting i själva skeendet som eleven beskriver antyder vad 
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som kommer att hända. Eleven har inte förmått lokalisera en mening som antyder svaret.  Av 

svaret på fråga b framgår att eleven har kunskap om stilistiska grepp och dess verkningar. 

Språkligt sett har svaret däremot en hel del brister. Det består av en lång mening och en sats inom 

parentes. Meningen har två satsradningsfel och en oklar syftning och möjligen ett formfel; den i 

den första satsen avser troligen texten medan den i andra satsen avser meningen (som antyder vad 

som ska hända) eller möjligen det som författaren skriver. Syftningen blir i alla händelser oklar. 

Satsen inom parentes har varken stor bokstav eller punkt. Den saknar interpunktion i form av 

markering för direkt anföring och fråga. (vi ska tänka vad kommer hända…) och ett felaktigt 

koppla i stället för kopplar. Möjligen gör också eleven ett tempusfel om koppla i det här fallet är 

en talspråklig form av kopplade. Trots de språkliga bristerna i svaret framgår betydelsen klart. 

Lärarens bedömning har helt fokuserats på innehållet, vilket överensstämmer med provets 

bedömningsanvisningar. 

Sv-elev 11 

a. /Där gick den vackraste kvinna i Blekinge ut genom dörren för att aldrig mer 

komma tillbaka.” 

b. /Du ska ta vara på kärleken när du får den. Kärleken är starkare än allt annat. 

Svaret har bedömts befinna sig på väg mot nivå 3 (2,5 i tabellen). För nivå 3 krävs att eleven 

svarar rätt på båda frågorna. Eleven har valt en av meningarna i texten som antyder vad som 

kommer att hända och citerat korrekt. Fråga b har bedömts motsvara bedömningsanvisningarna 

till viss del, även om de inte i exemplen lämnar utrymme för någon annan tolkning annat än den 

att greppet är spänningshöjande. Läraren har alltså inte bedömt innehållet enligt anvisningarna. 

Fråga 19a. Exakt vad har Henny och Agnes planerat enligt brevet? 

Fråga 19b. Förklara hur du vet det. Ditt svar skall stödjas av minst 2 exempel 

från texten. 

Fråga 19 prövar elevens förmåga att förstå något som inte är uttalat i texten genom att dra en 

slutsats av vissa meningars innebörd i relation till hela texten. Genomsnittsnivå för sva-elever var 

på denna fråga 1,5 och för sv-elever 2. Här följer elevsvar med analyser av sva-elev 10 och sv-

elev 12. 
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Sva-elev 10 

a. /Henny har planerat att döda sin man, så att de 2 blir tsm =tillsammans. 

b. /Det känns både märkligt och befriande; när jag gick förbi Kemperlings butik idag, du vet 

den som som ligger nere på grotetorg brevid Kraus, fick jag syn på en svart klänning i 

fönstret. Om de har den kvar, går jag nog in och köper den i nästa vecka; jag var faktiskt 

på väg att göra det idag men lyckades hejda mig. Det skulle kanske väcka ett visst 

uppseende om änkan köpte sorgeskruden medan mannen fortfarande var i livet. Eller hur 

Agnes?/ 

Elevens svar har bedömts motsvara på väg mot nivå 2 (1,5 i tabellen). För nivå 2 krävs att det i 

svaret framgår att de planerar att döda Hennys man (David) men inte vem som ska utföra det och 

att eleven ger två exempel ur texten som stöder detta. I elevens svar på a-frågan framgår att ett 

mord planeras men att det är Henny som skall döda sin man, vilket är en missuppfattning. 

Språkligt sett är den första satsen korrekt men bisatsen innehåller både siffran 2 och en i sms-

sammanhang vanlig förkortning (tsm), vilka är exempel på normbrytande språkbehandling. 

Pronomenet de i den andra satsen syftar formellt sett på personerna som omnämns i den första 

satsen, men av innehållet framgår att eleven avser de personer som planerar mordet.  

Svaret på b-frågan innehåller ett 4 meningar långt citat ur texten. Det hade räckt med den näst 

sista som exempel på en mening som stödjer antagandet i svaret på föregående fråga. Längden på 

citatet antyder en viss osäkerhet om exakt vad som stödjer påståendet och möjligtvis tänker sig 

eleven att de båda efterfrågade meningarna ryms inom citatet. Eleven har återgett citatet utan 

citatmarkering men med korrekt innehåll. Läraren har i sin bedömning helt bortsett från eller 

missat att fel person anges som subjekt i a-frågan och kan då inte sägas ha fokus på innehållet i 

svaret. 

Sv-elev 12 

a. /Dom planerar att mörda David. Hennys mann. 

b. /Agnes måste skaffa sig ett alibi så att inte hon blir misstänkt för mordet på David.  

Henny planerade att köpa sorgeskruden trotts att hennes man fortfarande var i livet. 

 16



Elevens svar har bedömts motsvara nivå 2. Av svaret på a-frågan framkommer att de planerar ett 

mord på Hennys man. Den första meningen är korrekt formulerad medan den andra enbart utgörs 

av ett substantiv , mann, vilket är felstavat, med bestämning. I b-frågan anger eleven två exempel 

ur texten som stödjer påståendet i föregående svar.  Ett ordföljdsfel vad gäller placeringen av inte 

i bisatsen kan noteras. Ordet trots är felstavat. Lärarens bedömning av svaret stämmer överens 

med bedömningsanvisningarna och de språkliga felen har inte påverkat bedömningen negativt. 

Fråga 21. Texthäftet heter Eld och lågor. Välj någon av bilderna i häftet eller 

en av dikterna på sidorna 9 eller 14 som du tycker passar ihop med titeln. 

Förklara utförligt varför bilden/dikten passar ihop med titeln. I din 

förklaring ska du tolka bilden/dikten och titeln. 

Fråga 21 omfattar hela texthäftet. Eleven förväntas se samband, tolka budskap, reflektera 

och utvärdera informationen i bilder och texter. Genomsnittsnivå för sva-elever på denna 

fråga var 1,5 och för sv-elever 2. Här följer elevsvar och analyser av sva-elev 5 och sv-

elev 11. 

Sva-elev 5 

/Jag har valt Ateljébild av Anders Lekholm därför att titeln: ”eld och lågor” ger 

oss denna känsla, att vi brinner för något. I denna bild ser vi att det finns en 

ljuspunkt, och att allt runtomkring denna vill bevisa att i de mörka ställen eller 

situationer där alla förhoppningar har försvunnit och allt känns som det sämsta i 

ditt liv, ska det alltid finnas en ljuspunkt som kommer alltid att hjälpa dig lycka gå 

ur situationer. I elden brinner ljuspunkter för att uppnå göra hela vrlden ljusare, 

och på det sättet att den ska framföra en lycklig känsla./ 

Svaret har bedömts motsvara nivå 1, för vilket krävs att eleven väljer en bild eller dikt och 

förklarar sambandet mellan bilden eller dikten och titeln på ett konkret sätt. Alternativt väljer 

eleven en bild eller dikt och tolkar antingen bilden/dikten eller titeln. Eleven har valt en 

fotografisk bild i svart-vitt som visar målningar på staffli av byggnader som brinner. En av 

målningarna är i färg vilket kontrasterar mot de omgivande. Eleven har tolkat titeln eld och lågor 

som att man brinner för något vilket är ett bildligt uttryck som tillsammans med ord som 

situationer, förhoppningar, ljuspunkter, uppnå och framföra antyder att eleven är på mycket god 
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väg i sin språkutveckling. Härifrån kopplar hon konkret till bilden av brand men i det mångordiga 

försöket till tolkning av bilden blir sambandet med det att brinna för något helt borttappat. 

Läraren har bedömt enligt anvisningarna. Språkligt sett är svaret snårigt vilket främst beror på att 

eleven gör flera satsradningar i andra meningen. Hon uppvisar typiska andraspråksdrag i form av 

överanvändning av ord (denna), prepositionsfel (i de mörka ställen) och en felaktig placering av 

satsadverbial i bisats (som kommer alltid att…) men också en korrekt placering av samma 

adverbial i den föregående huvudsatsen, vilket kan ses som ett tecken på att konstruktionen håller 

på att etableras i elevens språk. Felstavning av ordet världen får antas vara ett slarvfel. 

 Sv-elev 11 

/jag valde bilden på sida fjorton. Jag kopplar den till eld och lågor eftersom att 

när jag hör orden eld och lågor tänker jag på passion, engagemang och vilja. 

Flickan på bilden tittar upp mot ljuset ensam i ett mörkt rum. Jag får känslan av 

att hon är ledsen och ensam och ser ljuset som ett hopp. Man skulle kunna tro att 

hennes föräldrar är borta och hon hoppas att de kommer tillbaka snart innan 

ljuset släcks./ 

Svaret har bedömts motsvara nivå 2, för vilket krävs att eleven väljer en dikt eller bild och att 

förklaringen till sambandet är tydlig och innehåller en rimlig tolkning av bilden/dikten eller en 

rimlig tolkning av dikten. Bilden eleven har valt är målad av Ivar Arosenius och föreställer en 

liten flicka i ett mörkt rum som tittar upp mot ett på kakelugnskransen placerat brinnande ljus.  

Eleven börjar med att ange vilken bild hon valt och gör sedan en tolkning av titeln Eld och lågor. 

Efter det beskriver hon bilden och tolkar den. Eleven gör däremot inget uttalat försök att förklara 

sambandet mellan sina tolkningar. Språkligt sett är svaret utan felaktigheter, det innehåller 

utbyggda meningar med huvudsatser och bisatser samt relativt vardagliga ord med undantag för 

passion och engagemang. Läraren har inte bedömt enligt anvisningarna. Det här elevsvaret är 

språkligt mer lättförståeligt och korrekt än föregående sva-elevs svar, men innehållsligt har det 

ungefär samma kvalitet. 
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4.1.3 EUM-lösningar i sva 2011 

Tabell 3b visar 15 sva-elevers resultat på de enskilda frågorna i hela läsförståelseprovet vilket 

bestod av 21 frågor. Frågornas nivå anges i parentes efter respektive frågas nummer. Samtliga 

elevlösningar har bedömts som EUM (ej uppnått målen). Av tabellen framgår att de frågor som 

flest elever helt misslyckats med (1, 4 och 11) är nivå 1-frågor och den fråga som flest elever 

lyckats med (14) är också den en nivå 1-fråga. De frågor som eleverna har lyckats bäst med (2, 4, 

9, 11, 20) varierar mellan nivå 1 och 3. 

Tabell 3b  Resultat 2011 EUM-lösningar 

 F
råga 

sva 116 

sva 117 

sva 118 

sva 119 

sva 120 

sva 121 

sva 122 

sva 123 

sva 124 

sva 125 

sva 126 

sva 127 

sva 128 

sva 129 

sva 130 

M
ed

el 

1 (1) 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
2 (1) 1 1 / 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
3 (2) 0.5 1.5 0.5 2 1.5 2 1.5 1 0 2 2 2 2 1.5 2 1.5 
4 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0
5 (1) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 (3) 1 3 0 0 1 0.5 0 0 / 0 0 3 / 0 3 1
7 (2) 0 0 / / 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1
8 (3) 1 0 3 2 0 1 0 0 / 1 0 0 0 0 0 0.5 
9 (2)  1 2 / 1 0 0.5 0 / / 0 0 / / 0 0 0.5 
10 (1) 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0.5 
11 (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
12 (2) 2 0.5 2 1 1 0 0 1.5 0 1.5 1.5 2 1 0 1 1
13 (2) 1.5 1.5 2 2 1.5 2 1 0.5 2 0 2 2 1 1 1.5 1.5 
14 (1) 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1
15 (2) 2 2 0 0 2 1 1 / 0 0 0 1.5 / 0.5 0 0.5 
16 (2) 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 1
17 (1) 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 
18 (2) 2 0 2 0 2 / 0 0 / 0 0 0 0 2 0 0.5 
19 (3) 0 1.5 2 2 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 0 1.5 0 0.5 
20 (1) 0.5 1 1 1 0.5 0 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 
21 (3) 2 0 1 1 1 2 1 0.5 0 2 1 2 0 1 1.5 1
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4.1.4 Lättare och svårare frågor i EUM-lösningar 2011 

Här följer en närmare beskrivning av de frågor som flest respektive minst antal EUM-elever 

klarat inom de olika nivåerna 1-3 avseende deras språkliga utformning och vilken 

läsförståelseprocess de prövar.  

Fråga 14. (lättare nivå 1) My blir galen på nonchalans och obetänksamhet. Ge 

exempel på två konkreta situationer då My blir arg. 

Texten som frågan är ställd till är en insändare till tidskriften Må bra och är skriven av en person 

som har lätt för att bli arg och tycker att det är ett problem. Frågan består av ett påstående och en 

uppmaning. Påståendet skulle kunna ställa till problem då det innehåller ett fast uttryck blir galen 

på i betydelsen blir arg och orden nonchalans, obetänksamhet och konkret som får sägas vara 

relativt ovanliga men är tagna direkt från texten där de återfinns i ett sammanhang. Eleven kan 

dock klara frågan enbart genom att läsa och förstå uppmaningen ”Ge exempel…” För att besvara 

frågan krävs att eleven kan lokalisera två på varandra följande avsnitt där författaren beskriver 

två situationer då hon blir arg. Det handlar dels om hur folk kör i rondeller, dels om situationer i 

snabbköpet, situationer som borde vara bekanta för de flesta elever. För att nå nivå 1 skall eleven 

ange båda situationerna. Antal elever som har bedömts uppnå nivå 1 på frågan är 9 av 15 och 6 

elever har bedömts vara på väg att nå nivå 1. 

Fråga 4 (svårare nivå 1). I texten nämns ett exempel på hur Charlotte har råd 

att ägna sig åt karting. Vilket? 

Texten som frågan är ställd till är en tidningsartikel från Göteborgsposten som handlar om en tjej 

som tävlat i go-kart. Frågan består av ett påstående följt av ett frågeord.  Det relativt vanliga 

uttrycket ha råd att används i kombination med ägna sig åt, vilket är en mindre frekvent 

verbfras. Ordet karting vilket är ett annat ord för att köra gokart används inte i ingressen till 

artikeln utan återfinns längre fram i texten, först i ordet kartingsammanhanget och sedan mot 

slutet av texten. För att ge svar på frågan krävs att eleven kan lokalisera en mening och dra en 

slutsats. Svaret återfinns i meningen ”När tävlingssäsongen slutar i september tar arbetet med att 

hitta sponsorer vid.” För att kunna ge svar på frågan måste eleven veta vad begreppet sponsor 

innebär, både ordets betydelse och det faktum att sponsorer är något man söker och följaktligen 

kan hitta. Ordet ligger inbäddat i prepositionsverbet tar vid i meningen som har spetsställd 
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adverbialsfras. För att nå nivå 1 måste det i svaret framgå att pengarna kommer från sponsorer. 

13 elever av 15 har fått 0 och 2 har inte besvarat frågan .  

Fråga 3 (lättare nivå 2.) Markera för varje påstående om det är sant eller falskt. 

___När Charlotte gick ut gymnasiet fick hon mindre tid att köra gokart. 

___Charlottes bror har vunnit SM 

___Det är vanligt med dödsolyckor inom karting. 

___Charlotte tycker att det är jobbigt att vara tjej och tävla i karting. 

___I Sverige tävlar man i gokart hela året. 

___Reportaget om Charlotte är gjort i oktober. 

Frågan består av en uppmaning som eleven rimligen har träffat på i skolsammanhang tidigare och 

påståendena som följer innehåller inga uppenbara språkliga svårigheter. Uttrycket karting som 

synonym till köra gokart används vid flera tillfällen i texten. Informationen går i de flesta fall att 

hitta explicit uttryckt i texten och i ett par fall mer implicit. För att nå nivå 2 skall samtliga 

påståenden var rätt markerade och för nivå 1 fyra. 7 av 15 elever har bedömts besvara frågan helt 

korrekt, 4 har bedömts på väg mot 2, vidare har 2 bedömts på väg mot 1 och endast en elev har 

fått 0. 

Fråga 9 (svårare nivå 2). I texten står att byns orienteringsklubb är landets 

sämsta. Varför är den det? 

Frågan består av ett påstående och en direkt fråga. För att kunna svara på frågan måste eleven 

hämta information från två skilda ställen i texten. Meningarna lyder som följer: ”När man i 

skolan undervisade om kartor och kompasser, så fick man ingen ordning på de små instrumenten. 

De pekade alla mot flickan…” och ”Och jag vet att byns orienteringsklubb är den sämsta i hela 

landet.” Eleven måste ha kunskap om att man i en orienteringsklubb använder kompasser och dra 

slutsatsen att det är flickan som fortfarande efter sin död påverkar dem så att orienterarna blir 

desorienterade.  För att nå nivå 2 skall det av svaret framgå att kompasserna pekar mot flickans 
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grav. 6 elever har 0 och 5 elever har lämnat frågan obesvarad. 1 elev har bedömts på väg mot 1 

och 2 elever har bedömts nå nivå 1. 

Fråga 21 (lättare nivå 3). Texthäftet heter Eld och lågor. 

Välj någon av bilderna i häftet eller en av dikterna på sidorna 9 eller 14 som 

du tycker passar ihop med titeln. 

Förklara utförligt varför bilden/dikten passar ihop med titeln. 

I din förklaring ska du tolka bilden/dikten och titeln. 

Frågan finns beskriven under i avsnitt 3.1.2. Här hade 3 elever  0, 1 hade på väg mot 1, 6 hade 1, 

1 hade på väg mot 2 och 4 elever bedömdes ha nått nivå 2.  

Fråga 19a (svårare nivå 3). Exakt vad har Henny och Agnes planerat enligt 

brevet? 

Fråga 19b. (svårare nivå 3.) Förklara hur du vet det. Ditt svar skall stödjas av 

minst 2 exempel från texten. 

Frågan finns beskriven i avsnitt 3.1.2. 9 av 15 elever har 0, en har på väg mot 1, 3 har på väg mot 

2 och 2 elever bedömdes ha nått nivå 2. Ingen elev klarade således att svara på nivå 3. 

 

4.2  2007 års läsförståelseprov  

Temat för 2007 års prov var Vidgade vyer. Provet innehåller 23 frågor varav 11 stycken nivå 1-

frågor, 9 stycken nivå 2-frågor och 3 nivå 3-frågor. En av nivå 3-frågorna var kopplad till texten 

Att fiska med morfar av Ulf Stark (fråga 2), en annan lämnade åt eleven att välja ur samtliga 

texter och göra en jämförelse mellan två karaktärer (fråga 22) och i den tredje förväntas eleven 

också välja text själv samt göra en koppling till häftets titel (fråga 23). Provet uppfattades enligt 

enkätsvar som något svårare än tidigare av lärare och elever. Resultatet tyder på att så var fallet: 

betydligt färre elever nådde VG och MVG i både svenska och svenska som andraspråk jämfört 

med 2006 års prov, medan andelen elever som inte klarade att nå målen för G låg stabilt jämfört 

med föregående år (se Skolverkets resultatrapport 2007).  
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4.2.1 Elevsvar på nivå 3-frågor 2007   

Här följer elevsvar på samtliga nivå 3-frågor i 2007 års prov, 3 stycken. Tabell 2a visar resultat 

från VG-lösningar och tabell 2b från G-lösningar. Medelvärdet på respektive frågas svar anges 

för sva och sv-eleverna i mitten av och längst ner i tabellen. Frågornas utformning kommenteras 

under avsnitt 3.2.2.  

Tabell 2a visar att det föreligger en liten skillnad (0,5) i medelvärde på fråga 23 till sv-elevernas 

fördel. Av tabell 2b framgår att det föreligger en liten skillnad (0,5) i medelvärde på fråga 22 till 

sva-elevernas fördel. 

Tabell 2a resultat 2007, VG-lösningar 

VG-07 Fråga 2 Fråga 22 Fråga23
Elev 81sva 3 3 2
Elev 82sva 2 3 1 
Elev83sva 3 2 2 
Elev 84sva 2 2 1 
Elev 85sva 1 0 2 
Elev 86sva 2 3 2 
Elev 87sva 3 0 0 
Elev88sva 3 3 2 
Elev89sva 2 2 3 
Elev90sva 2.5 0 2 
Medel sva 2.5 2 1.5 
    
Elev 91sv 2.5 3 3 
Elev 92sv 3 2 2 
Elev 93sv 3 / 2.5 
Elev 94sv 2 2 3 
Elev 95sv 3 2 2 
Elev 96sv 2 2 3 
Elev 97sv 2 2 2 
Elev 98sv 2 0 0 
Elev 99sv 2.5 2 3 
Elev 100sv 3 2.5 1.5 
Medel sv 2.5 2 2 
. 

 23



Tabell 2b resultat 2007, G-elever  

G-07 Fråga 2 Fråga 22 Fråga 23
Elev 51sva 1.5 2 2
Elev 52 sva 1 1 2 
Elev 53sva 2 1 0 
Elev 54sva 3 3 3 
Elev 55 sva 2 0.5 0 
Elev 56sva 2 2.5 1 
Elev 57sva 2 0 1 
Elev 58sva 2 1 2 
Elev 59sva 2 2 1 
Elev 60sva 2 0 1 
Elev 61sva 2 2 2 
Elev 62sva 1 0 2 
Elev 63sva 1 1 1 
Elev 64sva 2 0 3 
Elev 65sva 3 2 1 
Medel sva 2 1.5 1.5 
Elev 66sv 2.5 2 0.5 
Elev 67sv 3 3 2 
Elev 68sv 2 1 0.5 
Elev 69sv 1.5 2 1 
Elev 70sv 2 0 1 
Elev 71sv 2.5 1 1 
Elev 72sv 3 1 1 
Elev 73sv 1 0 0 
Elev 74sv 2 1 3 
Elev 75sv 2 0 2 
Elev 76sv 3 0 0.5 
Elev 77sv 2 0 3 
Elev 78sv 2.5 2 2 
Elev 79sv 2 1 1 
Elev 80sv 2 1 1 
Medel sv 2 1 1.5 
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4.2.2  Nivå 3-frågor i 2007 års prov och analyser av elevsvar 

Här följer 3 nivå 3-frågor och analys av ett sv- respektive sva-svar på de olika frågorna. 

Elevsvaren representerar medelvärdet av svaren i sv respektive sva och är slumpmässigt valda. 

Fråga 2. Farfar och morfar i berättelsen är väldigt olika till sitt sätt att vara. 

Vilka av följandepåståenden beskriver bäst farfars och morfars egenskaper? 

Sätt ett kryss för farfar och ett kryss för morfar. Motivera ditt val. Ditt svar 

ska ha stöd i texten. 

Farfar 

 Barnanpassad och välklädd 

 Sträng och musikalisk 

 Händig och sträng 

 Aktiv och sorgsen 

 Barnanpassad och lat 

Morfar  

 Aktiv och sorgsen 

 Sträng och musikalisk 

 Barnanpassad och lat 

 Barnanpassad och välklädd 

 Händig och sträng

 Frågan innehåller 5 meningar, den första utgör en inledning och därpå följer en direkt fråga och 

sedan två uppmaningar. Frågan är dels en flervalsfråga och dels en öppen fråga. Orden i 

flervalsalternativen är adjektiv och kan med något undantag (händig) sägas vara relativt vanligt 

förekommande. Informationen eleven behöver för svaren finns inte explicit uttryckt i texten utan 

måste tolkas utifrån författarens beskrivning av karaktärerna och deras agerande och uttalanden i 

texten som helhet. Nedan följer elevsvar och analyser av sva-elev 53 och sv-elev 68. 

Sva-elev 53 

/ Farfar var sträng och han ville att barnen skulle jobba. Han skäller hela tiden. 

Morfar var väll klädd i en gräddvit kostym med väst och klockkedja. han var ute 

och fiskade med barnen./  

Svaret har bedömts motsvara nivå 2 för vilket krävs att rätt alternativ är valt för både morfar och 

farfar men motiveringen kan vara ofullständig. För nivå 2 krävs att rätt alternativ är valt för både 



farfar och morfar och att en motivering finns till två av orden. Eleven har valt rätt alternativ för 

farfar och för morfar och motiverat att farfar är sträng med ett exempel som har stöd i texten 

(…han ville att barnen skulle jobba.) Att morfar är barnanpassad och välklädd motiveras båda av 

exempel med stöd i texten. Svaret innehåller inga språkliga brister annat än välklädd är särskrivet 

och felstavat och att den sista meningens inledning saknar stor bokstav. Läraren har bedömt 

enligt anvisningarna.  

sv-elev 68 

/Morfar var en snäll och välklädd man som tyckte om barn och att fiska. Medans 

farfar var väldigt sträng Men arbetade hårt för att något skulle bli gjort./ 

Svaret har bedömts motsvara nivå 2. Eleven har valt rätt alternativ för morfar och farfar och 

motiverat att morfar är barnanpassad med ”snäll” och ”tyckte om barn”. Möjligen motiverar 

eleven att farfar var händig med ”arbetade hårt för att något skulle bli gjort”. I alla händelser är 

motiveringen ofullständig och läraren har inte bedömt enligt anvisningarna. Språkligt sett finns 

ett par anmärkningar; ett felaktigt ”medan” och bristande interpunktion och satsbyggnad.  

Fråga 22. (Uppgift till hela häftet) Välj två personer ur olika texter i häftet som 

enligt din åsikt hör särskilt mycket ihop med varandra. Beskriv de två 

personerna och förklara hur du anser att de hör ihop. Det gemensamma för 

båda personerna skall framgå av din förklaring. 

Frågan består av tre meningar, två uppmanande och ett förtydligande i den sista meningen. 

Denna fråga är av så kallad öppen karaktär och kräver att eleven kan överblicka och tolka 

innehållet i flera texter samt göra en personlig tolkning av informationen i en jämförelse.    

Sva-elev 51 

/Jag tycker att gamlingen i texten: Om skrattandets faror och morfarn i texten: att 

fiska med morfar hör ihop. Båda är gamla och gillar att umgås. Båda hade 

hemlighetsfulla ögon. Morfar gillade hemligheter. Jag tycker att båda 

gamlingarna var kluriga för att gubben med ödlorna fick 5 miljoner kwangas för 

en ödla och morfar fiskade upp fem fiskar och sedan låtsades att det inte var han./ 
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Svaret har bedömts motsvara nivå 2 för vilket krävs att kopplingen mellan personerna är konkret. 

Språkligt sett är svaret riktigt, förutom en felaktig adverbialsplacering i den sista satsen. Läraren 

har bedömt enligt anvisningarna. 

Sv-elev 66  

/Farfar i att fiska med morfar och Han har starkt självförtroende och vet vad han 

vill. Han tycker och tänker det han vill. Ayesha: Hon har också starkt 

självförtroende. Hon tror på det hon gör och vet vad hon vill. Hon står för allt 

hon tycker och tänker./ 

Svaret har bedömts motsvara nivå 2. Eleven har gjort en tolkning av personerna men den har 

svagt stöd i texten. Läraren har bedömt enligt anvisningarna.  

Fråga 23. (Uppgift till hela häftet) Vilken bild i häftet tycker du passar särskilt 

bra ihop med häftets rubrik ”Vidgade vyer”? Motivera hur du anser att 

bilden hör ihop med rubriken. 

Frågan består av två meningar, en direkt fråga och en uppmaning. För att kunna besvara frågan 

krävs att eleven kan tolka betydelsen av frasen ”vidgade vyer” och göra en tolkning av en bild i 

relation till frasens betydelse.  

Sva-elev 58 

/Jag tycker att bilden från Zitspartnership kan höra ihop med texten eftersom 

vidgade vyer betyder att se något nytt. Och i den här bilden så ser vi en familj 

som åker förbi grandcanyon, man kan se att mamman pekar, det är som om hon 

säger ”kolla på det där”. Och jag tror att det är första gången för henne i Grand 

canyon. Alltså hon såg något nytt. 

Svaret har bedömts motsvara nivå 2 för vilket krävs att kopplingen mellan den valda bilden och 

häftets rubrik är konkret. Språkligt sett finns brister i interpunktionen men inga specifika sva-

drag. Läraren har bedömt enligt anvisningarna.  
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Sv-elev 67 

/Framsidansbild: Vid järnvägsstationen – Peter Strandh. Denna bild är mycket 

färgstark. Tåget på bilden ska antingen åka eller har precis stannat. Den försöker 

visa att man kan komma/åka längre än vad man tror. Att vyer kan bli större. Att 

man kan resa och se utvidgade vyer. Det finns också ett antal ögon på bilden./ 

Svaret har bedömts motsvara nivå 2 (se ovan). För nivå 3 krävs att kopplingen är övergripande 

och att en tolkning av bild och svar ryms i svaret. Läraren har bedömt enligt anvisningarna. Vad 

gäller språket finns ett par interpunktionsfel. 

 

4.2.3  EUM-lösningar i sva 2007 

Tabell 3a visar 15 sva-elevers resultat på de enskilda frågorna i läsförståelseprovet, 23 stycken. 

Frågornas nivå anges i parentes efter respektive frågas nummer. Samtliga elevlösningar har 

bedömts som EUM (ej uppnått målen).  

Av tabellen framgår att de frågor som flest elever misslyckades med (8, 17 och 18) var nivå 1-

frågor, vilka prövar elevens förmåga att finna information som finns explicit uttryckt i texten och 

vilka ofta endast kräver ett kortsvar. Den fråga som flest elever lyckades med (9) var också den 

en nivå 1-fråga. De frågor som flest elever till någon del lyckats med och där minst antal elever 

avstått från att svara (2, 4, 9, 11, 20) varierar mellan nivå 1 och 3. (Fråga 22 är den fråga som 

flest elever (5 st.) lämnar obesvarad.) 
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tabell 3a Resultat 2007, EUM-lösningar 

E
U

M
- 07 

sva 101

sva 102 

sva 103 

sva 104 

sva 105 

sva 106 

sva 107 

sva 108 

sva 109 

sva 110 

sva 111 

sva 112 

sva 113 

sva 114 

sva 115 

M
ed

el 

fråga 1(1) 0 1 0 0 0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 1 0 1 0,5 

fråga 2(3) 2 1 2 0 2 0 1 0 2 2 1 1 2 2 1 1 

fråga 3(1) 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 

fråga 4(2) 2 1 0,5 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 

fråga 5(1) 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

fråga 6(2) 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 

fråga 7(2) 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 / 1 0,5 

fråga 8(1) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0,1 

fråga 9(1) 1 0,5 / 1 0 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 

fråga10(2) 0 0 0 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0,5 

fråga11(2) 1 0 0 2 1 1 1,5 0,5 1 1 0 1 1,5 1 1 1 

fråga12(2) 1 0,5 0 1 1 / 0 2 1 1 0 0 1,5 0 0 0,5 

fråga13(1) 1 0 0,5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0,5 

fråga14(2 0 1 1 1 2 1 1 1,5 2 2 1 0 1 1 1 1 

fråga15(1 0 1 1 1 1 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0,5 

fråga16(1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 / 1 1 1 0,5 

fråga17(1) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

fråga18(1) 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 

fråga19(1) 1  1 0 0 0 1 0,5 0,5 1 0 1 / / 0 0,5 

fråga20(2) 2 0,5 / 2 1,5 2 1 1 2 2 1 2 1 / 0 1,5 

fråga21(2) 1 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0 0 

fråga22(3) / / / / 0 0 2 2 / 1 1 / 3 0 0 1 

fråga23(3) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,5 

 

 

4.2.4  Lättare och svårare frågor i EUM-lösningar 2007 

Nedan följer en närmare beskrivning av de frågor som flest respektive minst antal EUM-elever 

klarat inom de olika nivåerna 1-3. Frågorna beskrivs avseende deras språkliga utformning och  

vad som krävs av läsaren för att hitta svaret. Vidare anges vad svaret skall innehålla för att 

bedömas som nivå 1, 2 eller 3 och hur många elever som nått respektive nivå.  

Fråga 9 (lättare nivå 1) Ödlans ägare och hans vän reagerar olika på ödlans 

skratt. Hur reagerar vännen? 
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 Fråga 9 består av två meningar, en inledande och en direkt fråga. Svaret på fråga 9 finns explicit 

uttryckt i texten och i direkt anslutning till uppgiften om att ödlan skrattar. ”Min vän som körde 

bilen blev ännu mer orolig”, ”Min vän började bli nervös” och kan tolkas genom vännens 

aggressiva beteende mot ödlan. I svaret skall det framgå att vännen reagerar negativt för att det 

skall bedömas som nivå 1. Här har 2 stycken elever har fått 0 och en elev har valt att inte besvara 

frågan.  

Fråga 17 (svårare nivå 1) Under vilken årstid utspelar sig resan till 

Köpenhamn? 

Fråga 17 består av en direkt fråga som inleds av en tidsadverbialsfras. Svaret på fråga 17 finns 

inte explicit uttryckt i texten utan måste förstås genom följande formulering: ”Det var sent på 

säsongen och de stora turistskockarna skulle antagligen inte dyka upp igen förrän till våren.” För 

att dra rätt slutsats av meningen måste man förstå ordet säsong och dessutom ha kunskap om att 

tivolisäsongen varar över sommarhalvåret. Av den andra satsen kan man förstå att det rör sig om 

en årstid före våren om man förstår ordet turistskockarna och uttrycket dyka upp. Bägge kan vara 

svåra att förstå för en andraspråkselev. Skockar för att det är ett lågfrekvent ord och dyka upp för 

att det är ett partikelverb, vilka har visat sig svåra att förstå även för infödda andraspråkselever. 

(Ekberg, 2004). Ordet antagligen och uttrycket inte…förrän hör också till de abstrakta ord och 

uttryck som andraspråkselever har svårt för. 13 av 15 elever har fått 0.  

Fråga 4 (lättare nivå 2) Början och slutet av texten knyter ihop hela 

berättelsen och visar också farfars och morfars olika inställningar till vad 

som är viktigt för ett barn. Beskriv farfars inställning och morfars 

inställning. 

Frågan består av två meningar. Den första meningen inleder och den andra utgör en uppmaning . 

För att svaret skall bedömas motsvara nivå 2 krävs att eleven svarar relevant vad gäller både 

morfars och farfars inställningar. Informationen finns uttryckt på olika ställen i texten och i form 

av replikskiften mellan pojken och de äldre släktingarna. Farfars inställning är tydligast uttryckt 

och morfars måste tolkas genom vad han gör och säger. Om svaret innehåller en av dem bedöms 

det motsvara nivå 1. Här har 3 elever har fått 0, 9 elever har fått 1, 2 elever har fått 2, och en elev 

på väg mot 1.  
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Fråga 6 (svårare nivå 2) Texten innehåller många ovanliga ord som kan vara 

svåra att förstå. Du får i den här uppgiften fem formuleringar ur texten. Välj 

rätt förklaring till det kursiverade ordet bland de tio förslagen nedanför. Sätt 

rätt bokstav framför rätt formulering.  

Frågan består av fyra meningar. De två första utgör en inledning och därefter följer två 

uppmaningar. De kursiverade orden som skall kombineras med rätt synonym är: inkvoterad, 

lanserar, globalt, resurser och forum. De tio synonymerna är tillgångar, jordnära, förmedlar, 

ögonblickligen, världsomfattande, mötesplats, vald att fylla viss andel, initiativ, inställsam och 

för fram. Eleven kan i flera fall ta hjälp av sammanhanget för att försöka sluta sig till ordens 

betydelse.  För att svaret skall nå nivå 2 krävs rätt på samtliga ord, för nivå 1 krävs att 3 ord är 

rätt. 12 elever har fått 0, 2 elever 1 och en elev 2.  

Fråga 2 (lättare nivå 3) kommenteras i avsnitt 4.2.3. För att nå nivå 3 måste eleven dels välja rätt 

alternativ för respektive person, dels göra en motivering med stöd i texten. För nivå 2 krävs rätt 

alternativ för båda personerna samt motivering till två av orden. För nivå 1 krävs förutom rätt 

alternativ för båda personerna också motivering för alla fyra orden. 3 elever har fått 0, 6 har fått 

1 och 7 elever har bedömts nå nivå 2. Ingen elev har bedömts klara frågan på nivå 3-nivå.  

Fråga 23 (svårare nivå 3) Vilken bild i häftet tycker du passar särskilt bra ihop 

med häftets rubrik ”Vidgade vyer”? Motivera hur du anser att bilden hör 

ihop med rubriken. 

Frågans språkliga utformning kommenteras under avsnitt 4.2.3. För att nå nivå 1 skall elevens 

koppling framstå som ett försök att hitta likheten mellan den valda bilden och rubriken. För nivå 

2 krävs att kopplingen mellan den valda bilden och rubriken är konkret och för nivå 3 att 

kopplingen är övergripande och att svaret rymmer tolkningar av bild och rubrik. 10 elever av 15 

har fått 0, 4 elever har fått 1 och en elev har bedömts besvara frågan enligt kraven för nivå 3. 
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4  Diskussion 
 

Resultatet av de studerade G- och VG-lösningarna se (tabell 1och 2) visar, något överraskande, 

att det inte förekommer några markanta skillnader mellan sv- och sva-elever när det gäller hur 

väl de lyckas svara på nivå 3-frågorna vad gäller innehållet, vare sig på G- eller VG-nivå. (Inte 

heller vid en jämförelse mellan sv- och sva-elever vad gäller medelresultat på samtliga frågor i 

provet 2007. Se bilaga 1, tabell 4a och b). Dock föreligger en liten skillnad i VG-elevernas 

medelresultat på 3 av de 4 frågor som prövar de mer avancerade läsförståelseprocesserna i 2011 

års prov till sv-elevernas fördel. Sva-eleverna har inte lyckats lokalisera de rätta meningarna eller 

dra de rätta slutsatserna av delar av eller hela texters innebörd i samma utsträckning som sv-

eleverna. I 2007 års prov finns inte motsvarande skillnad, vilket är intressant, eftersom provet av 

lärarna ansågs vara lite svårare än föregående års och resultatet också är något lägre än tidigare 

år. (se Skolverkets rapport om 2007 års prov). Betydligt färre sv-elever nådde då betygen VG 

och MVG. Ett något ”svårare” prov verkar alltså minska skillnaderna mellan sv- och 

svaelevernas resultat.  

En slutsats som kan dras av den här studien är att om sva-eleverna väl har nått över 

godkändnivån, så klarar de frågor som prövar de mer avancerade läsprocesserna i stort sett lika 

bra som sv-eleverna, åtminstone sett till innehållet i deras svar, vilket är glädjande. Språkligt sett 

uppvisar dock de här studerade sva-elevernas svar drag av inlärarspråk (Hyltenstam & Lindberg 

2004). Exempel på inlärarspråk som kan noteras i de här redovisade elevsvaren är prepositionsfel 

och överanvändning av vissa ord. Olika former av meningsbyggnadsfel förekommer också. 

Felaktig placering av adverbial i bisatser är vanligt förekommande i sva-elevers produktion men 

också relativ vanlig svenskt talspråk. (Jörgensen 1978 s.63). Lärarna tar dock större hänsyn till 

svarens innehåll än till dess språkliga form vilket stämmer överens med Skolverkets 

bedömningsinstruktioner.  

De sva-elever som inte klarat att nå godkänt resultat på läsförståelseprovet trots att de svarat på 

merparten av frågorna visar sig lite oväntat ha ungefär lika stora svårigheter med alla 

läsförståelseprocesser. De här exemplifierade och kommenterade frågorna visar att 

svårighetsnivån varierar också inom olika läsförståelseprocesser. Det finns alltså lättare och 

svårare frågor inom de olika processerna. Eleverna misslyckas främst med de frågor som kräver 

 32



en högre grad av språkbehärskning, oavsett vilken läsförståelseprocess de prövar. Nivå 1-frågor 

där svaret finns explicit uttryckt i texten med relativt frekventa ord klarar de i högre utsträckning 

än nivå 1-frågor som kräver att läsaren drar en slutsats av en mening, i synnerhet om meningen 

dessutom innehåller lågfrekventa och abstrakta ord och begrepp som måste förstås. Detta har 

tidigare forskning också visat. (Ekberg & Haskå 2002). De här kommenterade nivå 1-frågorna 

visar att det inte nödvändigtvis är enkelt att söka och inhämta information från ett ställe i en text.  

 

Nivå 2- och 3-frågor vilka involverar förmågan att dra slutsatser, överblicka delar av eller hela 

texters innehåll och där utförligare svar krävs varierar på samma sätt i svårighetsgrad. Att para 

ihop en bild eller en dikt ur texthäftet med titeln Eld och lågor visar sig vara en lättare uppgift än 

att para ihop en bild ur texthäftet med titeln Vidgade vyer. Bägge är nivå 3-frågor men den senare 

har betydligt fler elever (10 elever av 15 fick 0) misslyckats med än den förra (3 av 15 elever 

fick 0), sannolikt beroende på ordvalet. Eld och lågor är ett bildligt uttryck som kan tolkas mer 

konkret och orden i sig kan nog sägas tillhöra ett grundläggande ordförråd medan vidgade vyer 

är ett mer svårtolkat begrepp och de ingående orden relativt ovanliga. Ordförståelsefrågor av 

flervalstyp kan också innebära problem för de här eleverna om orden som skall kombineras rätt 

är ämnesspecifika vilket visar sig i fråga 6 i 2007 års prov. Det är lättare för sva-eleverna att 

klara flervalsfrågor där orden är mer vardagliga och till en text med ett mer elevnära innehåll, 

vilket fråga 2 i 2007 års prov ger exempel på. Ett stort ordförråd är av grundläggande och 

avgörande betydelse för sva-elevers möjlighet att lyckas förstå vad de läser och nå skolframgång 

(Viberg 1993). 

 

Det är svårt att dra några långtgående slutsatser om huruvida provfrågornas utformning vad 

gäller längd och ordval har någon betydelse för huruvida de är lätta eller svåra för EUM-eleverna 

då urvalet är begränsat. Möjligen kan man se en tendens till att lexikaliserade fraser och fasta 

uttryck i frågorna kan påverka sva-elevernas förståelse negativt. Studier av elevers produktion i 

tal och skrift har visat att också avancerade inlärare har svårigheter med betydelsen av ord i fasta 

kombinationer (Enström 2004). I de här kommenterade frågorna finns bland dem som flest 

elever hade problem med fraser som ”ha råd att”, ”ägna sig åt”, ”utspela sig” och ”vidgade 

vyer”. Hur elevnära texten är, (d v s i vilken utsträckning eleven kan använda sig av 

förkunskaper om företeelsen har också betydelse för förståelsen (Lundberg & Reichenberg 
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2008). Texterna som ingår i provet är av olika karaktär och några av dem behandlar mera 

elevnära ämnen, exempelvis Att fiska med morfar. Frågorna till den här texten har eleverna klarat 

i stor utsträckning. Artikeln om go-karting, ”Charlotte gillar farten – och nuet”, skriven med ett 

delvis ämnesspecifikt språk, behandlar ett specialämne och nivå 1-frågan som är kopplad till den 

här texten har alla elever misslyckats med varför man kan anta att svårigheterna ligger i textens 

språkliga och utformning. Analys av de i proven ingående texterna avseende t.ex. elevnärhet 

eller språkligt innehåll ligger utanför ramarna för denna studie men har naturligtvis betydelse för 

hur väl eleverna klarar läsförståelseprovet i sin helhet. 

 

Sammantaget visar studien att sva-elevers och sv-elevers svar på nivå 3-frågor och vilka fått G 

eller VG på delprovet inte skiljer sig stort åt vad gäller innehållet och att lärare inte låter 

språkliga brister i sva-elevers texter påverka bedömningen negativt. Däremot kan man se att 

hälften av eleverna inte fått sina svar bedömda exakt enligt anvisningarna. I några fall har 

bedömningen varit till elevens fördel och i några fall tvärtom. Detta faktum skulle eventuellt 

kunna tänkas ifrågasätta bedömningarnas giltighet i sin helhet men en större studie av lärarnas 

bedömning, som finns i Skolverkets rapport om ämnesprovet i svenska för åk 9 2011, visar att 

lärares bedömning på läsförståelseprovet över lag överensstämmer med rättningsanvisningarna. 

Ett par hundra elevlösningar med fokus på ett par frågor visar att i de flesta fall då lärare avviker 

från bedömningsanvisningarna handlar det om svar där det finns ett tolkningsutrymme och där 

anvisningarna endast kan ge ett begränsat antal elevsvar som exempel på korrekta lösningar. 

Endast ett mycket litet antal lärare verkar enligt nämnda studie rätta helt utan stöd av 

bedömningsanvisningarna. 

 

Sva-elevernas svar i G- och VG-lösningarna i den här studien bär visserligen drag av inlärarspråk 

men innehållsligt skiljer sig svaren mycket litet från sv-elevernas. Om det är så generellt sett går 

inte att säkert fastställa i en studie av den här storleken, och det skulle vara av intresse att se om 

resultatet står sig i en större studie.  Ett annat ämne som kommer att bli intressant för vidare 

forskning på det här området är om och i så fall hur den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 11) 

kommer att påverka resultatet på läsprovet i sv/sva. Läroplanen betonar på ett helt nytt sätt vikten 

av att eleverna lär sig använda läsförståelsestrategier av olika slag.  

 34



5  Resultatets betydelse för undervisning i sva  
 

Om de sva-elever vars svar är redovisade här vet vi bara att de följer ämnet sva, och följaktligen 

inget om deras eventuella kunskaper i modersmålet, skolbakgrund, social bakgrund och tid i 

Sverige, faktorer som starkt påverkar inlärningsprocessen i svenska (Abrahamsson 2009). Av de 

i genomsnitt ca 40 % sva-elever som årligen misslyckas med att nå godkänd nivå på läsprovet 

kan man anta att ett stort antal endast vistats några år i Sverige och ännu befinner sig långt ifrån 

den grad av språkutveckling som krävs för att klara provet. Av de svar som analyserats i G- och 

VG-lösningarna framgår dock att språkutvecklingen hos dessa elever inte befinner sig i nivå med 

modersmålstalare vid utgången av åk 9. En rimlig slutsats av detta är att andraspråkselever kan 

behöva fortsatt undervisning i svenska som andraspråk på gymnasiet, vilken behöver anpassas 

till den nivå där respektive elev befinner sig. Andraspråksinlärning följer andra vägar än 

förstaspråksinlärning och är indelad i olika stadier vilka måste följa på varandra (Pienemann 

1998, Viberg 1987).  

 

Catarina Economou (2007) diskuterar i sin licetiatsavhandling sva-ämnets relevans på 

gymnasiet. Hennes studie visar bl.a. att andraspråkselever på gymnasienivå behöver utveckla 

grammatik och ordförråd då deras texter i hög grad präglas av bl.a. bristande sammanhang, 

talspråklighet och stilosäkerhet. Economou menar att alla elever har behov av skriftspråklig 

utveckling men att sva-elever, p.g.a. den speciella inlärningsprocess de måste genomgå, behöver 

det stöd som undervisning i svenska som andraspråk ger. Strukturerad undervisning om ords 

betydelse och användning i t.ex. ordfält  eller betydelsefält kan underlätta för sva-eleverna när 

det gäller deras möjlighet att tillägna sig ett större ordförråd och en förståelse för hur ord kan 

läras in (Holmegaard 1999). Vidare behöver möjligen sva-elever i ännu högre utsträckning än 

modersmålstalare explicit undervisning om vilka olika läsförståelsestrategier som står till buds 

(Westlund, 2009). Explicit undervisning kan innebära att läraren själv visar hur man aktivt 

använder olika tankemodeller genom att ”tänka högt” tillsammans med eleverna i arbetet med 

texter (Anmarkrud, 2008).  Den nya läroplanen i svenska som andraspråk (Lgr 2011) betonar 

som nämnts särskilt vikten av att eleverna lär sig behärska olika strategier för att förstå och göra 

sig förstådda innan språket ännu räcker till för deras avsikter.  
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Bilaga 1.  Resultat på samtliga frågor 2011, G-elever  

Tabell 4a   Resultat G-elever sva 2011(samtliga frågor) 

G-11 elev 21sva 

elev 22sva 

elev 23sva 

elev 24sva 

elev 25sva 

elev 26sva 

elev 27sva 

elev 28sva 

elev 29sva 

elev 30sva 

elev 31sva 

elev 32sva 

elev 33sva 

elev 34sva 

elev 35sva 

m
edel 

fråga 6(3) 2.5 0.5 1 1 0 2.5 0.5 1 0 3 0 0 0 0 1 1
fråga 8(3) 3 0 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 3 0 2 1.5 
fråga19(3) 2.5 2 1 2.5 0 2.5 3 2 2 1 0 0 0 1.5 0 1 
fråga21(3) 0 1.5 1 0 2 1 2 1.5 1 1 3 1.5 3 1 0 1.5 
fråga 1(1) 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1 0.5 
fråga 2(1) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
fråga 3(2) 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1.5 2 2 2 1.5 2 1.5 
fråga 4(1) 0.5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0.5 
 fråga 5(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
fråga 7(2) 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0.5 2 0.5 2 1.5 
fråga 9(2) 1.5 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 
fråga10(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
fråga11(1) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.5 
fråga12(2) 2 2 2 1.5 2 0 2 1.5 2 1.5 1 2 2 1.5 1.5 1.5 
fråga13(2) 1.5 2 0.5 2 2 2 1 2 2 1.5 1 2 1 2 2 1.5 
fråga14(1) 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 
fråga15(2) 0.5 0 0.5 0 2 0 1 1 0 2 2 2 2 0.5 0 1 
fråga16(2) 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1.5 
fråga17(1) 0 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 1 
fråga18(2) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.5 
fråga20(1) 0 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 

 

Tabell 4b   Resultat G-elever sv 2011 (samtliga frågor) 

G-11 elev 36 sv 

elev 37 sv 

elev 38 sv 

elev 39 sv 

elev 40 sv 

elev 41 sv 

elev 42 sv 

elev 43sv 

elev 44 sv 

elev 45 sv 

elev 46 sv 

elev 47 sv 

elev 48 sv 

elev 49 sv 

elev 50 sv 

m
edel 

fråga 6(3) 0 1 0 0 0 1 1 0.5 2.5 1 1.5 0 0 2.5 3 1
fråga 8(3) 0 3 1 1 3 0 1.5 2 1 0 1 1 1 1.5 2 1.5 
fråga19(3) 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 3 1 
fråga21(3) 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2 1 
fråga 1(1) 0.5 1 0 1 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 
fråga 2(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
fråga 3(2) 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1.5 2 2 2 1.5 
fråga 4(1) 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0.5 
 fråga 5(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
fråga 7(2) 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 
fråga 9(2) 2 0 1.5 2 1.5 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 
fråga10(1) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
fråga11(1) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.5 
fråga12(2) 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 0.5 2 2 1 2 1.5 
fråga13(2) 2 2 2 1.5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1.5 
fråga14(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 
fråga15(2) 2 0 0 2 2 2 1.5 1.5 0 1.5 2 2 2 1 0 1.5 
fråga16(2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1.5 
fråga17(1) 1 1 0.5 0 1 1 0.5 1 0.5 1 0 1 1 1 0 0.5 
fråga18(2) 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0.5 
fråga20(1) 1 0 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 3 1 1 1 1 

 

 


