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Svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva) är olika kurser på gymnasiet 
men använder samma texthäfte i de nationella proven. Denna studie har i syfte 
att undersöka sva-elevers åsikter om texthäftet. Studien baseras på tre 
gruppintervjuer med gymnasieelever, två grupper med elever som läser svenska 
som andraspråk och en jämförande grupp med gymnasieelever som läser 
svenska. Resultatet visar att sva-eleverna tycker att flera av texterna i häftet 
skapar stress, innehåller svårbegripligt språk och behandlar främmande ämnen. 
Utifrån resultatet av intervjuundersökningen har två textanalyser genomförts på 
den text i häftet som sva-eleverna ansåg vara svårast, en läsbarhetsanalys och 
uträknande av läsbarhetsindex. Textanalyserna bekräftar sva-elevernas tankar 
om att den utpekade texten innehåller delar som kan vara svårbegripliga för 
andraspråkselever. Slutligen visar studien att det till viss del råder skilda åsikter 
mellan sva- och sve-eleverna men båda grupperna önskar att texthäftet vore 
kortare och behandlade ämnen närmare deras egna referensramar. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle kännetecknas till stor del av globalisering och mångfald. Det har 
under senare år kommit flera stora flyktingströmmar till Sverige vilket betytt att 
många utlandsfödda börjat skolan för att bland annat lära sig det svenska språket. 
När barn och ungdomar från andra länder börjar i svenska skolan placeras de ofta i 
en förberedande undervisningsgrupp med andra nyanlända tills de kan det svenska 
språket så bra att de kan undervisas tillsammans med elever som har svenska som 
modersmål. Tillsammans med dessa elever läser de sedan alla skolämnen förutom 
svenska. I stället läser de ämnet svenska som andraspråk som är anpassat för elever 
som inte har svenska som modersmål. Vägen från förberedande undervisningsgrupp 
till ämnet svenska som andraspråk tar olika lång tid då eleverna kommer med olika 
förutsättningar och tidigare kunskaper.  

I ämnet svenska som andraspråk bedöms eleverna efter Skolverkets kursmål 
(Skolverket, 2011) som i alla skolämnen. Bedömningen sker under lektionstid baserat 
på elevers deltagande och prestation och ibland utanför skoltid baserat på utförda 
uppgifter hemifrån. Bedömningen ska främja elevers lärande och kunskapsutveckling 
(Lundahl, 2014, s.11) och den bör både vara formativ och summativ (Korp, 2011 ; 
Lundahl, 2014). Det mest kända summativa provet vi har i svensk skola är det 
nationella provet som genomförs i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasieskolan. Vilka 
ämnen som provet genomförs i skiljer sig till viss del mellan grundskolan, och 
gymnasiet och det finns även nationella prov som skolor kan välja att genomföra, till 
exempel i moderna språk på gymnasiet. Det gemensamma syftet är att vara stöd för 
en likvärdig och rättvis bedömning av elevers kunskaper. Proven är konstruerade av 
högskolor och universitet runt om i landet utifrån läroplanerna i varje ämne och kurs 
för att testa elevers kunskaper (Skolverket, 2019b). De nationella proven ska ses som 
riktlinjer för lärare vid betygsättning och Skolverket säger därför att det inte bör 
skilja mycket mellan betyget på det nationella provet och slutbetyget i respektive 
ämne eller kurs (Skolverket, 2018a).   

Jag har under min tid som lärarstudent och vikarierande ämneslärare flera gånger av 
lärare i svenska som andraspråk och elever med svenska som andraspråk fått höra att 
det nationella provet är alldeles för svårt. Detta har på ett eller annat sätt också 
speglats i elevernas resultat. Det finns skäl att dela uppfattningen att både det 
övergripande temat och texthäftet i det nationella provet i svenska och svenska som 
andraspråk kan vara komplexa. Det är dessutom anmärkningsvärt att elever som 
läser svenska som andraspråk använder sig av samma texthäfte som elever som läser 
svenska med tanke på att kursen svenska riktar sig åt inlärning för modersmålstalare 
medan kursen svenska som andraspråk riktar sig åt inlärning för andra- eller 
flerspråkstalare. Även om bedömningsanvisningarna skiljer sig till viss del mellan 
proven och att eleverna som läser svenska som andraspråk har lite längre tid på sig 
att skriva provet så är texthäftet som eleverna ska läsa detsamma. Enligt statistik från 
Skolverket (2018b) uppnådde 31,8 % av eleverna som läser svenska som andraspråk 1 
betyg F på läsförståelsen av det nationella provet. Samtidigt var det endast 11,9 % av 
eleverna som läste svenska 1 som uppnådde betyg F. Att det skiljer så mycket mellan 
dessa två grupper trots att mängden undervisning är densamma är anmärkningsvärt 
och bör undersökas. Jag vill undersöka vilka åsikter elever med svenska som 
andraspråk har om det nationella provets texthäftet eftersom det är det material som 
främst är gemensamt för eleverna som läser svenska som andraspråk och eleverna 
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som läser svenska. Jag vill också intervjua elever med svenska som modersmål för att 
se om åsikterna skiljer sig åt och i sådana fall på vilka sätt. Ibland kan man se och 
höra människor i olika medier, allt ifrån lekmän till ministrar, som tycker till om de 
nationella proven. Det kan till exempel handla om arga föräldrar som skriver 
insändare i tidningar och politiker som i debatt försöker finna orsaken till sviktande 
provresultat. Denna studie vill istället sätta elevernas egna åsikter i fokus. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Nationella proven i kurserna svenska och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet 
innehåller samma texthäfte utifrån vilket eleverna har ett muntligt anförande, svarar 
på frågor och skriver en uppsats. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa 
medvetenheten om i vilken grad elever som läser svenska som andraspråk anser att 
de förstår och kan ta till sig av innehållet i det nationella provets texthäfte samt vilka 
faktorer de tror påverkar förståelsen. Dessutom undersöks om åsikterna skiljer sig 
mellan eleverna som läser svenska som andraspråk och eleverna som läser svenska. 
För att sätta elevdata i relation med något objektivt och få ett bredare perspektiv 
genomförs också två textanalyser på en av texterna i häftet. Målet med studien är att 
öka medvetenheten för lärare och skapare av de nationella proven i svenska/svenska 
som andraspråk. Studien vägleds av dessa frågeställningar: 

1. Hur upplever fem elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet 
texthäftet i det nationella provet i svenska som andraspråk 1 och vilka faktorer 
tror de påverkar deras prestation vid provtillfället?  

 
2. Hur anser eleverna att texthäftet i det nationella provet i svenska som 

andraspråk 1 bör konstrueras för att de skulle få möjlighet att visa upp sina 
kunskaper på bästa sätt? 

 
3. Hur skiljer sig åsikterna om texthäftet mellan eleverna som läser svenska som 

andraspråk och eleverna som läser svenska? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för forskning inom områdena andraspråksinlärning i 
skolsammanhang, läsförståelse, läsförståelse i ett andraspråksperspektiv, PISA-
studien, svenska som andraspråk på gymnasiet och nationella prov i svenska som 
andraspråk på gymnasiet. 

2.1 Andraspråksinlärning i skolsammanhang 

För denna studie är det relevant att titta närmare på hur elever lär sig ett andraspråk 
på bästa sätt i skolsammanhang. Andraspråksinlärning är ett stort forskningsområde 
och fokuserar på hur ett andraspråk lärs in. Det finns inte en teori som förklarar hur 
man lär sig ett språk på bästa sätt utan man behöver se närmare på flera olika teorier 
för att få en helhetsbild (Flyman Mattson, 2017, s.10). Den mest framträdande och 
uppmärksammade teorin är dock interimspråksteorin. Denna teori grundar sig i att 
eleven är aktiv i sin miljö snarare än en passiv mottagare av information. Det betyder 
till exempel i ett skolsammanhang att eleverna är delaktiga och aktiva i 
undervisningen och inte lärares åhörare. Eleverna får på så vis möjlighet att upptäcka 
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det nya språket på olika sätt och språkliga fel anses vara en naturlig del av 
inlärningsprocessen eftersom de är hypoteser om hur språket fungerar (Flyman 
Mattsson 2017, s.30). Abrahamsson (2009, s.42) förklarar det som att man ser på 
dessa språkliga fel som en bristfällig version av målspråket, alltså att det är ett språk 
men som fortfarande håller på att formas till det bättre. Enligt teorin sker en 
dynamisk process vid språkinlärningen där eleverna bland annat lär sig grammatiska 
regler systematiskt och lätt generaliserar det som de lärt sig. Något som bland annat 
är vanligt vid inlärningen av det svenska språket är generalisering av 
preteritumändelsen ”de” och pluraländelsen ”ar” till alla verb och substantiv (Flyman 
Mattson, 2017, s.31). Flyman Mattson (2017, s.40) menar att lärare bör vara 
medvetna om denna process då det som verkar inkorrekt i själva verket kan vara ett 
steg i rätt riktning i elevens språkinlärning.  

Elever som läser svenska som andraspråk har olika skolbakgrund och bär med sig 
olika typer av tidigare kunskap. Elever som undervisats i sitt hemland och har 
förståelse för skolans innehåll kommer till Sverige och får studera tillsammans med 
elever som ibland endast har ett par terminer i förberedande undervisningsgrupp 
som skolerfarenhet. Samtidigt finns det elever som är födda i Sverige med föräldrar 
som har ett annat modersmål än svenska. Detta betyder att läraren i klassrummet har 
en viktig roll i att anpassa undervisningen efter varje elev. Det är en fördel om fokus 
ligger på elevernas potential och inte på deras nuvarande nivå (Gibbons, 2008, s.171), 
om läraren har låga förväntningar på sina elever kommer de också prestera på en 
längre nivå (Gibbons, 2008, s.256). En modell inom andraspråksinlärning är 
Kraschens (1984, s.20ff) modell om begripligt och obegripligt flöde (refererad i 
Reichenberg, 2000, s.4). Enligt modellen ska inflödet, det vill säga aktiviteter på 
svenska, ligga på rätt språklig nivå för att främja elevernas inlärning på bästa sätt. 
Den nivån är ett steg ovanför elevens aktuella nivå vilket betyder att eleven förstår 
språket men utmanas. Om eleven arbetar med alldeles för svåra texter högt över hens 
aktuella nivå blir inflödet obegripligt och det finns risk att hen slutar tro på sig själv 
och ger upp.  

Relationen mellan elev och lärare spelar stor roll för hur andraspråkselever presterar 
i skolan (Cummins, 2000, s.19). Cummins (2000, s.20) menar att det viktigaste man 
kan göra som lärare för att främja elevers utveckling är att organisera ett 
klassrumsklimat där alla elevers röster får höras. När eleverna känner sig 
respekterade och bekräftade från sin lärare och andra klasskamrater skapar det en 
känsla av att tillhöra klassrummets lärande gemenskap. Detta menar Cummins 
motiverar eleverna att som individer delta fullt ut i samhället vilket är något som 
skolan ska förbereda eleverna för. Dessutom blir eleverna mer motiverade när de får 
läsa texter som ligger nära deras egna referensramar (Cummins, 2000, s.20: 
Gibbons, 2008, s.171).  

Abrahamsson (2009, s.16, s.24) och Enström (2013, s.177, s.180) framhäver vikten av 
formell och informell inlärning för andraspråkselever. Abrahamsson menar att det är 
viktigt att tillägna sig ett nytt språk både via undervisning och naturligt via 
omgivningen för att utvecklas på bästa sätt. Andraspråkselever behöver möta svenska 
språket i naturliga sammanhang även utanför skolan (Enström, 2013, s.192). Då 
ordförrådet oftast är den begränsande faktorn vid andraspråksinlärning behöver 
elever höra mycket talad svenska och läsa mycket litteratur för att utveckla språket 
(Enström, 2013, s.169, s.192). Enström (2013, s.183) menar vidare att ords frekvens 
har betydelse vid andraspråksinlärning. Generellt är det så att elever har lättare att 
lära sig ord som de ofta möter än ord som de sällan möter.  
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2.2 Läsförståelse 

I dagens moderna samhälle är det viktigt att kunna läsa och sovra information. Det är 
viktigt att kunna vara kritisk till det lästa eftersom vem som helst kan publicera i 
princip vad som helst på internet. I skolan ska eleverna bland annat lära sig dessa 
färdigheter. Begreppet läsförståelse är väldigt brett och svårt att ge en heltäckande 
bild av men Reichenberg (2000, s.18) menar att avkodning och tolkning är de två 
viktigaste delarna när det gäller förståelse av text. Avkodning betyder att man rent 
mekaniskt kan läsa text utifrån skriftspråkets principer. För att detta ska bli 
automatiserat krävs mycket övning genom läsning. När avkodningen är 
automatiserad frigörs resurser som kan användas till att tolka och förstå vad de 
avkodande orden betyder menar Reichenberg (2000, s.19), alltså innebär 
läsförståelse inte bara att man kan läsa en text utan att man också förstår vad texten 
säger. Centrum för lättläst (2013, s.33) skriver att bristfällig avkodning, otillräckligt 
ordförråd, låg läshastighet och svårigheter att läsa mellan raderna är exempel på 
faktorer som hindrar en god läsförståelse. Läsförståelse är alltså ett samspel mellan 
avkodning och språkförståelse och kan till skillnad mot avkodning inte automatiseras 
och därför krävs ett aktivt möte med olika typer av texter. Ju mer elever läser desto 
mer utvecklas läsförmågan och läsförståelsen (Centrum för lättläst, 2013, s.31). 

2.2.1 Läsförståelse i ett andraspråksperspektiv 

Elever med svenska som andraspråk läser skönlitteratur både saktare och sämre än 
elever med svenska som modersmål (Reichenberg, 2000, s.3). Taube och Fredriksson 
(1995, s.50) förklarar att skönlitterära texter kan innehålla undertoner, nyanser och 
ett avancerat ordförråd vilket är svårt för andraspråkselever. Dessutom kan texter 
som har kulturbundet svenskt innehåll vara problematiska (Reichenberg, 2000, 
s.20). Dessa svårigheter förklarar Reichenberg (2000, s.3) med att andraspråkselever 
kan ha problem att avkoda lästa ord, saknar ämnesspecifika förkunskaper och har ett 
litet ordförråd i jämförelse med elever som har svenska som modersmål. När 
andraspråkselever har problem med läsförståelsen kan de ofta läsa men de förstår 
inte innebörden av det lästa.  

I läroplanen för svenska som andraspråk 1 för betyg E står följande om läsförståelse: 

Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern 
skönlitteratur (Skolverket, 2011, s.184). 

Ingenstans i läroplanen för svenska som andraspråk 1 (Skolverket, 2011, s.183) 
används ordet ”läsförståelse” men utdraget ovan är det kursmål som närmast 
beskriver läsförståelse. Detta diskuterar även Reichenberg (2000, s.8) som skriver att 
målen ofta är diffusa och det påverkar lärare vid deras planering av innehåll, 
undervisning och bedömning. Reichenberg refererar till en äldre läroplan men genom 
detta exempel är det tydligt att inget förtydligande har skett gällande läsförståelse i 
läroplanen för svenska som andraspråk (Skolverket, 2011, s.183).  

Myndigheten för tillgängliga medier (u.å.) skriver på sin hemsida att lättlästa texter 
ibland kan vara nödvändiga för personer med svenska som andraspråk. Centrum för 
lättläst (2013, s.36) som arbetar på uppdrag av regeringen har listat vad som 
kännetecknar en lättläst text:  

Innehållet ska ta hänsyn till läsarens förutsättningar och förkunskaper, att ha svårt att läsa medför 
ofta bristfälliga förkunskaper i ett ämne. 
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I en lättläst text måste det finnas en logisk tanke, tidsföljd eller känsla som binder samman texten. 

Det underlättar om den som skriver berättar på ett personligt sätt så att texten får en tydlig 
avsändare med egen röst. 

Språket i lättlästa texter ska ha konkreta och vardagliga ord och uttryck. 

Bildspråk och metaforer kan missuppfattas. 

Om krångliga ord och uttryck förekommer så ska det finnas en förklaring eller ett sammanhang 
som underlättar förståelsen. 

Meningarna ska vara enkla med få bisatser. 

Det är viktigt att text och bild överensstämmer och inte motsäger varandra. Illustrationer kan 
förklara och förtydliga eller skapa välbehövliga pauser i en text. 

Den grafiska formen ska underlätta för läsaren att ta sig genom texten. Det innebär att typsnitt, 
storlek på bokstäverna, mellanrum mellan raderna och radbrytning ska väljas med tanke på 
läsarens förutsättningar (Centrum för lättläst, 2013, s.36). 

Myndigheten för tillgängliga medier menar att lättlästa texter både lämpar sig för 
nyanlända elever och för elever som kommit längre i sin utveckling. Kriterierna för 
vad som anses vara lättläst går att applicera i flera undervisningssammanhang och 
kan vara riktmärken för lärare i svenska som andraspråk att utgå från vid planering 
av undervisning. Centrum för lättläst (2013, s.37) poängterar att det finns lättlästa 
texter på olika nivåer som eleverna kan följa genom sin utveckling. Forskare är dock 
oense om hur effektivt lättlästa texter i skolsammanhang är (Reichenberg, 2013, 
s.67). En tanke är att det finns en risk att elever läser för lätta texter vilket betyder att 
det inte sker någon utveckling (Reichenberg, 2013, s.64). Melin (2003) skriver att det 
bästa är att gå från det enkla till det svåra, elever behöver stimulans och det svåra 
ligger i att dosera denna stimulans i rätt mängd.  

2.2.2 PISA-studien 

Ett läsförståelsetest som utförs i skolan är PISA-testet. Testet är relevant att titta 
närmare på då det visar hur svenska elever ligger till kunskapsmässigt i jämförelse 
med andra länder. PISA (Programme for International Student Assessment) är en 
internationell studie som genomförs vart tredje år sedan år 2000 och undersöker 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap hos 15-åringar runt om i världen. 
Studien är världens största elevstudie och 2018 deltog 79 länder (Skolverket, 2019a). 
Studiens syfte är att utvärdera likvärdighet, kvalitet och effektivitet i länders 
utbildningssystem. Skolverket (2019a) motiverar Sveriges deltagande i PISA-studien 
som en sätt att upptäcka starka och svaga sidor i den svenska skolan. Resultatet av 
PISA-studien påverkar ofta länders utbildningspolitik och det är dessa resultat som 
flera gånger legat till grund för skolreformer (Tengberg, 2017, s.84). PISA-studiens 
utformning har dessutom gett inspiration till utformningen av de svenska nationella 
proven (Tengberg, 2017, s.87). 

Sverige har resultatmässigt haft en nedåtgående trend inom det sammanlagda värdet 
av alla tre ämnesområdena i PISA-studien och år 2012 nåddes det sämsta resultatet 
någonsin. År 2015 var resultatet bättre och gav en indikation på att trenden var på 
väg att brytas (Skolverket, 2019a). År 2018 deltog 5500 elever från Sverige i PISA-
studien. Av dessa var 10,9 % födda i Sverige med utländsk bakgrund och 9,6% födda 
utomlands med utländsk bakgrund (Skolverket, 2019a). Provet som eleverna 
genomförde var ett datorbaserat prov där ämnesområdena läsförståelse, matematik 
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och naturvetenskap behandlades. För denna studie är det relevant att titta närmare 
på vad studien visade inom området läsförståelse. De svenska eleverna presterade 
högre än den genomsnittliga nivån i PISA, av de nordiska länderna låg Sverige på 
samma nivå som Norge och Danmark men under Finland och över Island. Andelen 
lågpresterande elever mellan 2015-2018 var oförändrad och flickorna presterade 
bättre än pojkarna (Skolverket, 2019a). Dock menar Skolverket (2019a) att det 
fortfarande är stora resultatskillnader mellan elever i Sverige som har inhemsk och 
utländsk bakgrund. Enligt PISA är en inhemsk elev en elev som har minst en förälder 
som är född i Sverige oavsett om eleven själv är född i Sverige. En utländsk elev är en 
elev som har båda föräldrarna födda utomlands men själv är född i Sverige eller att 
eleven själv också är född utomlands (Skolverket, 2019a). Eleverna i Sverige som har 
utländsk bakgrund presterar sämre än eleverna med inhemsk bakgrund. Denna 
grupp har också försämrat sina resultat jämfört med övriga elever sedan 2015. 
Sverige är dessutom det land där det skiljer sig mest resultatmässigt mellan inhemska 
och utländska elever.  

2.3 Svenska som andraspråk på gymnasiet 

Svenska som andraspråk är ett självständigt ämne i skolan utan nödvändiga 
kopplingar till ämnet svenska. En svensklärare är inte per automatik lärare i svenska 
som andraspråk. För att bli behörig lärare i dessa ämnen krävs olika utbildningar. 
Flyman Mattson (2017, s.9) menar att svenska som andraspråk som ämne ligger 
närmare undervisningen i engelska än i svenska då det handlar om att lära sig ett nytt 
språk. Lärarutbildning i svenska som andraspråk har funnits sedan år 1987 och 
undervisning i ämnet har bedrivits i olika former sedan 1989 (Sahlée, 2017, s.14). I 
skolförordningen (2011:185, kap 5) står följande gällande vilka elever som är 
berättiga att läsa ämnet svenska som andraspråk: 

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 
 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
 2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. 
 
15 §   Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. 

Läroplanen i svenska som andraspråk uttrycker ämnets syfte på följande sätt: 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla 
sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, 
klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi 
uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar 
till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som 
de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig (Skolverket, 2011, s.182). 

Svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är alltså två separata gymnasiekurser med 
egna kursplaner. Det centrala innehållet i dessa kurser skiljer sig åt både 
innehållsmässigt och hur innehållet är formulerat. Läroplanen i svenska som 
andraspråk 1 uttrycker följande: 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och 
göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, 
innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument 
används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument (Skolverket, 2011, s.183). 

Motsvarande innehåll i kursen svenska 1 lyder: 
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Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som 
stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen (Skolverket, 2011, s.162). 

I detta exempel är det tydligt att eleverna i de olika kurserna ska arbeta muntligt men 
på olika sätt. I kursen svenska som andraspråk 1 används orden ”presentationer och 
muntligt berättande” i stället för ”muntlig framställning” som i det centrala innehållet 
i svenska 1. I svenska som andraspråk 1 behöver eleverna inte använda sig av något 
presentationtekniskt hjälpmedel vilket eleverna i svenska 1 ska göra. Detta är 
anmärkningsvärt då båda grupperna måste använda ett presentationstekniskt 
hjälpmedel under den muntliga delen av det nationella provet. Eleverna som läser 
svenska som andraspråk 1 har krav på att använda sig av tekniskt hjälpmedel sedan 1 
juli 2018. Denna studie handlar om läsförståelse och inte muntligt framförande men 
det är relevant att visa att kursernas innehåll skiljer sig åt. Vidare innehåll som skiljer 
kurserna mellan är att eleverna som läser svenska som andraspråk ska arbeta med 
svenska språkets ordförråd och struktur samt jämföra sitt modersmål med det 
svenska språket. Motsvarande innehåll i kursen svenska 1 finns inte.  

2.3.1 Nationella proven i svenska som andraspråk på gymnasiet 

Det mest kända provet som testar läsförståelse i Sverige är det nationella provet. Alla 
nationella prov i svenska skolan ska återspegla det innehåll eleverna arbetat med 
under ämnet eller kursens gång. Det nationella provet ska tas särskilt i beaktning vid 
betygsättning i slutet av terminen. I Skolverkets allmänna råd vid betyg och 
betygsättning står följande: 

Om en elev har genomfört ett nationellt prov ska resultatet på provet särskilt beaktas vid 
betygssättningen. Provresultatet ska inte helt styra betyget, utan vara ett stöd vid betygssättningen. 
Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget, men det går inte att bortse 
från resultatet om det inte finns särskilda skäl för det. Anledningen är att nationella prov är 
välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. 
Resultat på ett nationellt prov har därför större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens 
allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen (Skolverket, 2018a, s.37). 

Som tidigare nämnts är svenska och svenska som andraspråk separata kurser med 
olika kursplaner men med samma nationellt prov. De nationella proven i svenska och 
svenska som andraspråk på gymnasiet sker på våren i årskurs 1 och årskurs 3. Proven 
innehåller tre delar, del A som består av ett muntligt anförande, del B som består av 
ett läsförståelsetest och del C som består av uppsatsskrivande. Alla tre delar utgår 
ifrån ett texthäfte innehållande olika typer av autentiska texter som har ett 
övergripande tema. Kurserna svenska 1 och svenska som andraspråk 1 använder sig 
av samma texthäfte precis som kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3 
använder sig av samma. Det som skiljer proven svenska och svenska som andraspråk 
åt är att en eller ett par frågor i svarshäftet i del B är borttagna för eleverna med 
svenska som andraspråk. Dessa elever har också längre tid på sig att skriva proven, 
under till exempel läsförståelseprovet har de 180 minuter på sig att skriva medan 
eleverna som läser svenska har 120 minuter. Eleverna som läser svenska som 
andraspråk är dessutom tillåtna att använda sig av sig av både en- och tvåspråkiga 
ordböcker. Poängsummorna och betygsgränserna är dock samma för båda kurserna.  

Något som är anmärkningsvärt är att eleverna som läser svenska som andraspråk 
alltid har presterat sämre på det nationella provet än eleverna som läser svenska. 
Eleverna som läser svenska som andraspråk har dessutom en nedåtgående trend 
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gällande sina betyg på provet (Sahlée, 2017, s.19). Korps (2006, s.236) 
doktorsavhandling visar att bland annat mängden text och kulturella referensramar 
utgör hinder på provet för elever som har svenska som andraspråk. I avhandlingen 
framgår det att elever med västerländsk bakgrund gynnas mer av de nationella 
proven än elever med elever med svenska som andraspråk. Det övergripande temat 
och texterna i texthäftet är typiskt västerländska vilket Korp (2006, s.236) menar 
gynnar elever med svensk bakgrund då de besitter förkunskaper och är bekanta med 
temat. Då det senaste decenniets flyktingströmmar kännetecknats av krig i Syrien och 
i delar av Afrika är det från dessa delar av världen som majoriteten av dagens 
andraspråkselever har sitt ursprung och modersmål (Statistiska centralbyrån, 2018). 
Enligt avhandlingen (Korp, 2006, s.235-236) presterar dessutom elever som läser på 
yrkesförberedande program sämre än elever som läser på studieförberedande 
program. Detta beror på olika faktorer men en skillnad mellan programmen är att 
elever på studieförberedande program förbereds mer under lektionstid inför provet. 
De är dessutom välkända med utformningen av de nationella proven då de arbetar 
med liknande uppgifter året runt i flera ämnen, till skillnad mot elever som läser på 
yrkesförberedande program och har många praktiska kurser och verksamhetsförlagd 
utbildning utanför skolan. I och med detta är elever som läser svenska som 
andraspråk på yrkesförberedande program en skör elevgrupp.  

Statistik från Skolverket (2018b) visar att det är allt fler elever som läser svenska som 
andraspråk 1 som endast uppnår betyg F på det nationella provet och allt färre som 
uppnår de högre betygen A och B. År 2014 uppnådde 0,9% av eleverna betyg A och 
5,6% betyg B i svenska som andraspråk 1 i jämförelse med år 2018 där det inte finns 
något notering alls på betygsnivåerna A och B. Ytterligare statistik går att finna i 
slutrapport för de nationella proven 2019 (Institutionen för nordiska språk, 2019)  
där endast 13% av eleverna som läste svenska 1 uppnådde betyg F på 
läsförståelsedelen samtidigt som så mycket som 53% av eleverna som läste svenska 
som andraspråk 1 uppnådde F.  

3 Metod och material 

Metoden för detta arbete tar avstamp i Martyn Denscombes Forskningshandboken 
(2018) med stöd i Vetenskapsrådets bok God forskningssed (2017). 
Forskningshandboken är en handbok för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna som bland annat ger förslag på datainsamling och andra 
viktiga råd inför forskning vilka tagits i beaktning i denna studie. Vetenskapsrådet är 
Sveriges största statliga forskningsfinansiär och God forskningssed (2017) ger 
riktlinjer för bland annat etiska överväganden vilka varit till hjälp vid detta arbete.   

3.1 Val av metod 

Då studiens syfte var att undersöka elevers åsikter om det nationella provets texthäfte 
valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Denscombe (2018, s.268) 
skriver att intervjuer passar när man vill ha svar på komplexa vilket stämmer överens 
med denna studie. Vid intervjutillfället gavs dessutom möjligheten att direkt ställa 
mot- och kontrollfrågor samt be om förtydliganden vilket rimligtvis hade varit svårt 
vid exempelvis ifyllande av en enkät. Denscombe (2018, s.292) framhäver denna 
anpassbarhet som något positivt. Denscombe (2018, s.268) poängterar också att det 
är värdefullt att intervjua informanter på fältet, i detta fall skolan, då det kan 
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resultera i insikter baserat på egna erfarenheter. I denna studie intervjuades 
gymnasieelever på en gymnasieskola om deras åsikter till det nationella provets 
texthäfte vilket betyder att eleverna befann sig på den plats och i den kontext som 
provet ägt rum, med förhoppningen att eleverna lätt skulle kunna minnas tillbaka till 
provtillfället.  

Den planerade datainsamlingsmetoden var semistrukturerade gruppintervjuer med 
tre elever i varje grupp. På grund av sjukdom det blev det två grupper med elever som 
läser svenska som andraspråk, en med tre elever i och en med två elever i. En tredje 
grupp med tre elever som läser svenska 1 intervjuades som komplement till studien 
för att bidra med ett ytterligare perspektiv. Motiveringen till att använda 
gruppintervjuer tar stöd i Denscombes (2018, s.270) ord om att gruppintervjuer är 
mindre tidskrävande, skapar diskussioner och ger fler svar på samma gång vilket 
passade bra för denna studie. Då flera elevers åsikter undersöktes var det effektivt 
med gruppintervjuer som gav flera svar samtidigt. 

Lennart Hellspong (2001, s.86) skriver att läsbarhetsanalysers syfte är att bedöma 
hur tillgänglig en text är och hur stora krav den ställer på läsaren. Efter 
transkribering av intervjuerna och analys av data genomfördes därför en 
läsbarhetsanalys på en av texterna med syfte att sätta elevdata i relation med något 
objektivt. Läsbarhetsanalysen genomfördes enligt Hellspongs (2001, s.85) metod på 
den text som eleverna ansåg vara svårast. När man genomför en läsbarhetsanalys 
delar man upp textens olika beståndsdelar och undersöker dem på djupet. 
Lässituationen, textens grafiska form och språk samt textens sociala funktion är 
några delar som undersöks. Hellspong (2001, s.87) har utformat en checklista som 
man arbetar utifrån när man analyserar textens delar vilket har använts i denna 
studie.  

På den utpekade texten räknades även läsbarhetsindex (Läsbarhetsindexräknare, 
2019) ut för att få ett ännu bredare perspektiv. Läsbarhetsindex räknas ut genom en 
sammanvägning av meningslängd och ordlängd, alltså medeltalet ord per mening och 
andelen långa ord (fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. En text med högt 
läsbarhetsindex kan räknas som en svår text medan en text med ett lågt 
läsbarhetsindex kan räknas som en lätt (Melin, 2003).  

Även om eleverna berättade att en specifik text var svår så var det viktigt att förstå 
vad som var svårt. Detta mål uppfylldes genom att analysera texten. Eleverna hade 
lätt att peka ut vilken text som var svårast men det var inte lika lätt för dem att 
motivera och ge exempel på vad som var svårt. Textanalyserna var således ett sätt att 
tillföra studien ett bredare perspektiv.  

3.2 Informanter 

För att kunna undersöka elevers åsikter om nationella provets texthäfte behövde 
elever intervjuas. Elevurvalet baseras på tillgänglighet och tidigare kontakt. Skolan 
och eleverna var kända för mig sedan tidigare då jag vikarierat där. Då de kände till 
att jag studerade på högskolan och ville vara hjälpsamma var det lätt att hitta elever 
som ville ställa upp som informanter. Vår relation har inte påverkat kvalitén på data 
eller dess trovärdighet men underlättat vid intervjuerna då samtalsklimatet varit gott. 

I studien ingår fem elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet och tre 
elever som läser svenska på gymnasiet. Gruppen med elever som läser svenska bidrar 
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med ett annat perspektiv och ses som en kontrollgrupp snarare än en fokusgrupp. 
Genom att jämföra data från de två olika grupperna går det att se om åsikterna 
stämmer överens eller skiljer sig och i sådana fall på vilket sätt. Därmed kan man se 
om det är specifika andraspråksproblem som eleverna pekar på eller om dessa är 
gemensamma för båda grupperna. Fokus kommer således ligga på eleverna med 
svenska som andraspråk och det är deras åsikter som kommer få ta störst plats. 
Elevurvalet baseras även på att gruppintervjuerna krävde ett bra samtalsklimat, och 
för detta tog jag hjälp av undervisande lärare med syfte att få så bra 
gruppkonstellationer som möjligt. Det var alltså lärarna i de två kurserna som 
bestämde intervjugrupperna. Denscombe (2018, s.271) skriver att gruppintervjuer 
bygger på gruppdynamik och utnyttjar sociala aspekter av gruppbeteenden. Eleverna 
behövde därför vara bekväma med att prata om sina åsikter och erfarenheter inför 
varandra. I denna studie kommer eleverna med svenska som andraspråk benämnas 
som sva-elever och eleverna med svenska som modersmål kommer benämnas som 
sve-elever.  

Även om inte kunskaper skulle testas eller diskuteras i denna studie var elevernas 
betyg på det nationella provet ett sätt för att få så pålitliga data som möjligt. Det är 
rimligt att tänka att till exempel en grupp sve-elever med betyg A på det nationella 
provet har andra åsikter än en grupp sva-elever med betyg F. Med detta i åtanke 
valdes eleverna som ingår i denna studie med hänsyn till vilket betyg de hade fått på 
läsförståelsedelen i det nationella provet i svenska som andraspråk 1/svenska 1 vilket 
är ett betyg mellan D-B. Eleverna har genomfört de nationella proven i grundskolan 
och i årskurs 1 på gymnasiet men ännu inte i årskurs 3. De två elevgrupperna 
undervisas av olika lärare. 

Varför denna studie avgränsar sig till endast den första kursen svenska som 
andraspråk 1/svenska 1 och exempelvis inte innefattar svenska som andraspråk 
3/svenska 3 motiveras av flera orsaker. En orsak är att det är rimligt att tänka att det 
är ett större glapp för eleverna att komma från olika högstadieskolor med olika slags 
utbildning för att sedan prestera på en likvärdig nivå efter endast en gemensam kurs 
på gymnasiet som eleverna gör i slutet av årskurs 1. När eleverna går i årskurs 3 har 
de undervisats i samma klass under en treårsperiod och förhoppningsvis utvecklat 
både sitt språk och sin läsförståelse på en likvärdig nivå. När eleverna går i årskurs 3 
är det dessutom inte långt kvar till en eventuell högskoleutbildning där sva- och sve-
elever läser tillsammans under samma villkor. Av dessa anledningar är det alltså 
lämpligt att avgränsa studien till årskurs 1 då tidigare kunskap och olika 
förutsättningar kan vara faktorer som påverkar åsikterna.  

3.2.1 Eleverna i studien 

Då sva-eleverna är i fokus för denna studie presenteras de med mer information än 
sve-eleverna. Sva-elevernas skol- och språkbakgrund kan spela roll för deras åsikter 
gällande det nationella provets texthäfte och är därför relevant att nämna. Elevernas 
namn är fingerade. 

Eleverna som läser svenska som andraspråk: 

• Anjev är 17 år, har ukrainska som modersmål och har bott i Sverige i tre år. 
När han kom till Sverige gick han i förberedelseklass i fyra månader innan han 
började i vanlig klass.  
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• Zubeid är 19 år, har arabiska som modersmål och har bott i Sverige i fyra år. 
När han kom till Sverige gick han i förberedelseklass i tre år innan har började 
i vanlig klass.  

 

• Omar är 18 år, har dari som modersmål och har bott i Sverige i fem år. När han 
kom till Sverige gick han i förberedelseklass i två år innan han började i vanlig 
klass.  

 

• Mehmet är 17 år, har somaliska som modersmål och har bott i Sverige i sex år. 
När han kom till Sverige gick han i förberedelseklass i ett år innan han började 
i vanlig klass.  

 

• Khalil är 17 år, har tigrinja som modersmål och har bott i Sverige i sex år. När 
han kom till Sverige gick han i förberedelseklass i några månader innan han 
började i vanlig klass.  

 

Eleverna som läser svenska: 

• Linus är 17 år och har svenska som modersmål samt läser svenska i 
studieförberedande gymnasieklass. 

 
• Matilda är 17 år och har svenska som modersmål samt läser svenska i 

studieförberedande gymnasieklass. 
 

• Bob är 17 år och har svenska som modersmål samt läser svenska i 
studieförberedande gymnasieklass. 

3.3 Material och materialinsamling 

Då denna studie syftar till att undersöka elevers åsikter till det nationella provets 
texthäfte utifrån egna erfarenheter är det enda alternativet att använda det prov som 
eleverna utförde i årskurs 1. Detta prov ligger fortfarande under sekretess utfärdat av 
Skolverket och nämns därför inte i denna studie vid titel. Texterna i häftet nämns inte 
heller vid titel utan beskrivs. Lösningen har arbetats fram i samråd med Skolverket 
och Uppsala universitet som är skaparna av det nationella provet i svenska och 
svenska som andraspråk. På Skolverkets hemsida finns det tillgängliga prov som är 
lämpliga att använda i forskningssyfte men det är inte sannolikt att eleverna frivilligt 
skulle utföra dessa under samma premisser som ett nationellt prov endast för denna 
studies syfte.  

Texthäftet visades upp vid intervjutillfället för att påminna eleverna om det skrivna 
provet. Häftet fanns som underlag under hela intervjun och för eleverna att ge 
exempel ur. Anledningen till att endast texthäftet diskuteras i denna studie grundar 
sig i som tidigare nämnt att det endast är texthäftet som är identiskt mellan kurserna 
svenska och svenska som andraspråk. Svarshäftet är nästintill identiskt men ett par 
frågor har tagits bort för sva-eleverna och därför gjordes valet att inte undersöka det 
vidare. Det är endast text i texthäftet som analyserats i denna studie och inte 
tillhörande bilder.  
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Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola med både studie- och 
yrkesförberedande program. Undervisande lärare hade innan min ankomst förklarat 
mitt besök och studiens syfte vilket jag upprepade när jag kom dit. Denscombe (2018, 
s.252) menar att det är praxis att informera informanterna med så mycket 
bakgrundsinformation som möjligt. Förutom en muntlig introduktion behöver det 
dessutom finnas tydliga skriftliga instruktioner och eventuellt ett skriftligt 
överenskommande med underskrift, ett så kallat missivbrev. Detta missivbrev gavs 
till eleverna en vecka innan intervjuerna genomfördes och gavs tillbaka till mig med 
påskrift av elev och vårdnadshavare vid tiden för intervjuerna. 

Elevgrupperna som intervjuades var en grupp om tre sva-elever, en grupp om två sva-
elever och en grupp om tre sve-elever. Varje intervju varade i ca 30 minuter vilket 
innebär att det insamlade materialet består av 90 minuter inspelat och transkriberat 
ljudmaterial. Denscombe (2018, s.285) skriver att ljudupptagningar vid intervjuer ger 
närmast fullständig dokumentation samtidigt som det inte stör intervjusituationen. 
Jag valde därför att spela in intervjuerna som ljudfiler för att jag lätt skulle kunna gå 
tillbaka och leta relevant data i materialet. Som stöd vid intervjuerna hade jag 
förberett frågor (se Bilaga 3). Frågorna användes som utgångspunkter vid 
intervjuerna och var utformade för att besvara studiens forskningsfrågor.   

3.4 Bearbetning och analysmetod 

Ljudupptagningarna från intervjuerna har transkriberats. Vid transkriberingen av 
ljudmaterialet har en normalisering av den språkliga formen av yttrandena i 
transkriptionen genomförts eftersom denna studie undersöker elevers åsikter och 
inte vad deras språk eller kunskap ligger på för nivå. Anledningen till detta är att 
skapa större läsbarhet. Normaliseringen betyder att talspråk, onödiga ord och 
felformuleringar tagits bort eller ändrats. Dock har inget som kan vara 
betydelsebärande ändrats. Ett exempel på normalisering är: 

Ursprungligt: 

”Asså vi hade ju velat ha mera av vårat intresse men sen så om det kunde asså det är inte jättelätta 
texter om man säger så, så om man, om det fanns lättare texter såklart för det är inte sånna här 
texter som vi gör prov på annars” 

Normalisering: 

”Vi skulle ju vilja ha texter som är närmare vårt intresse och sen är det ju inte lätta texter det här 
om man säger så. Det är inte sådana här texter som vi är vana att arbeta med” 

Det transkriberade ljudmaterialet från intervjuerna har analyserats kvalitativt genom 
kategorisering. Jag läste igenom transkriberingen flera gånger och hittade 
kärnpunkter i form av åsikter i elevernas gruppdiskussion som var relevanta för 
forskningsfrågorna. När jag läste igenom transkriberingen blev det tydligt vilka 
åsikter som genomsyrade elevernas diskussion och detta yttrade sig i ord och 
meningar.  Jag behövde inte tolka uttryck som suckar och stön då detta inte förekom 
utan eleverna var väldigt tydliga med att berätta sina åsikter. Kategoriseringen av 
elevernas åsikter bildar rubrikerna i resultatkapitlet där jag både beskriver och citerar 
det eleverna sagt under intervjuerna. I resultatdelen redovisas åsikterna från alla 
elever som läser svenska som andraspråk som en grupp och eleverna som läser 
svenska som en kompletterande grupp. Att sva-eleverna tillhör två olika 
intervjugrupper är därför inte synligt i resultatet då citaten är kategoriserade över 
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gruppgränserna eftersom båda grupperna diskuterar samma saker utifrån 
intervjufrågorna (bilaga 3). Sva-elevernas citat är alltså både lösryckta och delar av 
sammanhängande dialog medan sve-eleverna endast citeras från sammanhängande 
dialog. Eftersom sva-eleverna är i fokus analyseras deras svar djupare och ibland på 
individnivå medan sve-eleverna endast ses som en kontrollgrupp och analyseras 
därför som en grupp. 

Efter dataanalysen genomfördes textanalyserna på den text som sva-eleverna tyckte 
var svårast. Med stöd i Hellspong (2001, s.85) genomfördes en läsbarhetsanalys med 
fokus på lässituation, innehåll och ämne då det var dessa tre delar som eleverna 
menade påverkade deras förståelse. Jag tog ut ord och meningar som kan vara svåra 
för andraspråkstalare att förstå. Dessa var lågfrekventa ord, stilfigurer och abstrakta 
ord (Centrum För Lättläst, 2013:58). Textens läsbarhetsindex räknades ut via 
hemsidan www.Lix.se. Varje avsnitt i resultatdelen avslutas med vad som kommit 
fram genom textanalyserna. På grund av sekretessen kommer inte hela 
textanalyserna presenteras. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Eleverna som ingår i studien var alla bekanta för mig då vi stött på varandra i 
undervisning. Jag hävdar att min relation till eleverna gynnat studien då eleverna 
vågade prata med mig på ett avslappnat sätt. Jag uppfattade alla elever som ärliga 
bland annat på grund av den kritik som eleverna lyfte. Eleverna var dessutom 
initiativtagande och ville gärna få sin röst hörd. Samtalen blev aldrig trevande eller 
krystade utan det var snarare jag som intervjuare som ibland behövde avbryta 
eleverna då de hade svårt att hålla sig till ämnet. Denscombe (2018, s.293) menar att 
intervjuer kan ha en terapeutisk effekt och vara givande för informanterna. Intervju 
är den metod som har mest personligt inslag vilket lämpade sig bra vid denna studie. 

De fem sva-eleverna i studien har olika modersmål. Detta var ingenting som var 
planerat utan bara skedde men det bidrar med ett vidgat perspektiv som utesluter att 
resultatet endast skulle röra andraspråkselever med ett specifikt modersmål. 
Textanalyserna har varit komplement till studiens reliabilitet eftersom de också 
bidragit med ett vidgat perspektiv. 

Under arbetet med studien har jag haft en ständig dialog med personal på den 
aktuella skolan. Både rektor och undervisande lärare har varit väl informerade om 
studiens syfte och metod. Lärarna har hjälp till att skapa intervjugrupper och låtit 
intervjuerna ske under lektionstid. Lärarna har dessutom varit positiva till studien 
och funnits som stöd när det behövts. Detta har varit positivt för studien då jag 
snabbt fått svar på mina frågor samtidigt som jag fått intrycket att studien behövs.  

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017, s.12) är tydliga med informanternas säkerhet ska skyddas. 
Informanterna ska inte utstå någon skada eller kränkning vid undersökningen. Jag 
träffade eleverna på skolan redan en vecka innan planerad intervju. Jag förklarade då 
studiens syfte och upplägg samt delade ut och läste upp missivbrev. Vid det senare 
intervjutillfället förklarades syftet med studien återigen för eleverna. Eleverna blev 
informerade om deras anonymitet, att det var helt frivilligt att delta samt att det var 
okej att dra sig ur när som helst. Dessutom förklarades datainsamlandets syfte och 

http://www.lix.se/
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hur och vilka som skulle ta del av den. Vetenskapsrådet (2017, s.40) framhäver hur 
viktigt det är att datamaterialet hanteras diskret. Jag förklarade för eleverna att ljudet 
endast spelades in för studiens syfte och skulle raderas direkt efter transkriberingen. 
Då delar av materialet ligger under sekretess som tidigare nämnts så har allt material 
hanterats med extra stor försiktighet. Provets instruktioner, texthäfte och 
bedömningsanvisningar har aldrig lämnat skolan där intervjuerna ägde rum. 
Namnen som nämns i studien är fingerade vilket också Vetenskapsrådet (2017, s.40) 
poängterar är nödvändigt för att inte kunna koppla enskilda informanter till studien. 
Sammantaget säkerställer detta arbetssätt att alla informanters identitet skyddas. 

4 Resultat  

I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån de tre rubrikerna Provet skapar 
ångest och stress, Texterna innehåller svårbegripligt språk och Texterna 
behandlar främmande ämnen vilka blivit synliga i insamlad data. I slutet av 
varje del analyseras kortfattat insamlad data i relation till den text som sva-eleverna 
anser är svårast. I den avslutande delen 4.4 sammanfattas studiens resultat. 

4.1 Provet skapar ångest och stress  

Då texthäftet är en del av det nationella provet diskuterar sva-eleverna vid flera 
tillfällen provet överlag som en helhet. Detta är viktigt att titta närmare på då 
åsikterna om texthäftet ingår i den helhetsbilden. Sva-eleverna berättar att det 
nationella provet framkallar känslor som ångest och stress både vid förberedelserna 
och under provtillfället. Sva-eleverna känner mycket press till stor del av att det 
nationella provet rankas högre än andra prov under kursens gång. I följande citat 
berättar Mehmet, Anjev, Kahlil, Omar och Zubeid om sina känslor innan och under 
provet. 

Mehmet: det är klart att man blir orolig, den dagen undrar man om man kommer få godkänt, 
kommer jag faila? kommer det påverka mitt betyg? man tänker på olika saker 

Anjev: när man blir stressad så går det dåligt  

Kahlil: ah som när vi gjorde detta, då var vi jättestressade. Man blev nervös och man hann inte allt 

Mehmet: man kanske är stressad och då påverkar det hela betyget 

Kahlil: ett prov ska inte bestämma över alla andra prov under året 

Anjev: men man har ju chansen att förbättra sitt betyg om man får bra resultat 

Kahlil: för mig är det oftast tvärt om, det går oftast sämre för mig. Jag tycker inte att ett prov på tre 
timmar ska väga upp en hel kurs. En dålig dag kan påverka betyget mycket om man säger så, hela 
kursbetyget 

Omar: jag blir stressad och jag tänker att nu kommer årets svåraste prov 

Zubeid: ah jag känner samma. Ju närmare nationella proven är desto mer blir det konflikt blir det 
med mig själv om jag är bra på svenska. Speciellt under provet, då blir mitt självförtroende svagare  

Alla fem sva-eleverna menar att de på olika sätt blir stressade över hela 
provsituationen. Kahlil tänker tillbaka till när klassen genomförde provet och menar 
att alla i klassen var jättestressade. De diskuterar också för- och nackdelar med det 
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nationella provet. Eleverna har inga positiva erfarenheter då de menar att det 
nationella provet kan avgöra slutbetyget i kursen vilket eleverna tycker är fel. En 
ytterligare aspekt som eleverna menar skapar ångest och stress under provtillfället är 
längden på en del av texterna i texthäftet. De menar både att det är svårt att sätta sig 
in i så långa och så många texter under en så kort tid. I följande citat berättar tre av 
eleverna om hur textlängden påverkar dem. 

Mehmet: texterna kan vara svåra och när man läser någonting så läser alla olika. Jag tycker om att 
läsa lugnt men på nationella ska man läsa snabbt och det är för långa texter så man blir stressad. 
Man läser för snabbt så man inte fattar vad texten handlar om. Då behöver man läsa en gång till 
och då försvinner tiden 

Kahlil: jag håller med, när man har för mycket att läsa blir man inte helt fokuserad och då blir man 
stressad. Som den där när de skulle simma, den är liksom fyra hela sidor 

Omar: ja texterna är för långa och det är svårt att ta in allt och förstå texten. Hade det varit max en 
sida hade det varit en annan sak men tre-fyra sidor är för mycket 

Mehmet, Kahlil och Omar berättar att de påverkas av textlängden. De menar att de 
inte hinner läsa hela texten eller att de endast hinner läsa den översiktligt på grund av 
tidspressen. De blir stressade vilket bidrar till att de tappar fokus på innehållet.  

Sve-eleverna berättar precis som sva-eleverna att det nationella provet skapar ångest 
och stress. De har hög press på sig själva därför att de vet att det nationella provet 
väger tungt vilket uttrycks i citaten nedan. 

Matilda: det nationella provet är lika med ångest 

Bob: ah jag håller med 

Linus: jag känner både stress och ångest, man ska prestera på en hög nivå, det är viktigt och 
påverkar betyget. Om något betyder mycket så får man ju mycket press på sig. Men har jag 
presterat skit under hela kursen så visst då är det ju underbart för då har jag en chans att rycka upp 
mig men om man har gjort bra innan och tänker oj nu kanske jag sänker mitt betyg så skapar det 
mycket ångest 

Bob: ah nationella är ju verkligen en chans att förbättra sitt betyg men ändå kommer pressen ifall 
man inte skulle göra det osv 

Matilda: jag tycker inte att ett prov ska avgöra om man sänker eller höger sig, det tycker jag är 
orättvist 

Sve-eleverna diskuterar också hur längden på texterna skapar stress vid provtillfället. 
De tycker precis som sva-eleverna att det är lätt att tappa fokus när de ska läsa en 
längre text. De menar att de blir utmattade, får svårt att läsa mellan raderna och 
tappar sin analysförmåga i och med tidspressen. I följande citat berättar sve-eleverna 
hur längden på texterna påverkar dem.  

Linus: så fort man kommer till en längre text, vissa är ju typ fyra sidor, då är det svårt att välja ut de 
viktigaste delarna och då kanske man missar själva meningen med texten 

Bob: ah själva längden på texten kan bli väldigt utmattande 

Matilda: när jag gjorde det här i 1:an blev jag extremt trött, jag hade så ont i huvudet hela provet för 
att det var så otroligt mycket. Man kan liksom inte sitta och fokusera på en hel text hela tiden heller 
utan man måste dela upp det lite 

Linus: grejen med nationella är ju att du läser under tidspress. Man kanske inte är så snabb läsare 
och har svårt att läsa mellan raderna och då tar det lång tid. Det är många sidor, mycket text och 
många frågor. Du jobbar under press och det skapar en panikkänsla för vissa tror jag 
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Matilda: jag tycker inte att min förmåga att läsa och analysera visas i nationella för det blir för 
mycket och man blir stressad så jag tycker inte att det jag kan kommer fram. Jag kanske kan läsa 
mellan raderna men jag kanske är långsam att läsa då tappar jag ju ändå på det 

Både sva- och sve-eleverna menar att det nationella provet är förknippat med stress 
och ångest. Båda grupperna har negativa erfarenheter från tidigare genomförda prov. 
Eleverna diskuterar fördelarna med det nationella provet och säger att de är 
medvetna om att sådana finns men att de negativa känslorna tar över. Båda 
grupperna diskuterar dessutom längden på texterna och hävdar att dessa kan vara för 
långa vilket påverkar deras prestation under provet. Sve-eleverna säger att långa 
texter kan göra så att de har svårt att ta ut den information som krävs för att prestera 
högt vid läsförståelsedelen av provet. Sva-eleverna känner ångest och stress både för 
att texterna är långa och för att de har svårt att förstå innehållet.  

4.1.1 Analys av lässituationen 

Den text som sva-eleverna anser är svårast är en novell på fyra sidor, vilken är den 
längsta i häftet. Längden menar sva-eleverna är ett problem då det skapar stress som 
bidrar till att de inte har tid att läsa texten på djupet. Samma text menar sve-eleverna 
är den bästa. Hellspong (2001, s.87) menar att lässituationen spelar en stor roll för 
hur läsare förstår en text. Tidspress, störningar, olika villkor och rätten att få hjälp är 
olika faktorer som spelar in. Under det nationella provet tycker eleverna att de både 
har tidspress och press att prestera på provet. Eleverna kan påverkas av olika faktorer 
till exempel av andra elever som går ut och in ur klassrummet för att gå på toaletten 
eller prasslar med sin matsäck. Enligt provinstruktionerna från Skolverket får lärarna 
inte hjälpa eleverna med förklaringar eller förenklingar mer än att läsa 
uppgiftsinstruktionen högt, de har alltså inte rätt till någon extra hjälp av lärare. Sva-
eleverna är dock berättigade längre skrivtid än sve-eleverna på både läsförståelse- 
och uppsatsdelen men sva-eleverna anser att den tiden inte räcker till.  
 
Sva-eleverna känner ångest och stress både på grund av textlängd och innehåll 
medan sve-eleverna känner ångest och stress därför att de har höga krav på sig själva 
och vill prestera så bra som möjligt. Skillnaden som kan urskiljas är att sve-eleverna 
förstår texterna men att textlängden påverkar dem att prestera sitt yttersta. Sva-
eleverna ligger istället på den lägre delen av betygsskalan och för dem påverkar 
textlängden så pass mycket att de riskerar att inte förstå texterna alls och inte klara 
ett godkänt betyg. Sve-eleverna säger också att de blir utmattade av långa texter. Om 
vi sätter det i relation med sva-eleverna som har liknande åsikter är det rimligt att 
tänka att denna stress är ännu mer påtaglig för sva-eleverna eftersom de generellt 
läser saktare (Reichenberg, 2000, s.3). 

4.2 Texterna innehåller svårbegripligt språk 

Sva-eleverna diskuterar språket i texterna och menar att det finns många svåra ord 
och formuleringar vilket kan påverka hur de tar till sig texterna. Flera anser att 
texterna innehåller äldre språk vilket de tycker är negativt. Anjev hävdar att han 
förstår helheten av texterna trots att de innehåller många svåra ord medan Zubeid 
önskar att få översätta svåra ord. Eleverna är oense om de borde ha ett mer anpassat 
texthäfte vilket är tydligt i följande citat.  
 

Omar: de borde skriva med mer modernare språk och med ord vi använder idag, vi lever ju i 2019 
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Anjev: jag tycker inte att det är ett sånt stort problem med språket för det finns enstaka ord men 
man förstår helheten. Jag tycker inte vi borde ha ett lättare prov än sve-eleverna för när tycker 
något är svårt så försöker jag kämpa för att klara det. Om det är för lätt försöker man inte 

Kahlil: jag tycker tvärt om, vi borde ha lättare eftersom det nationella påverkar så mycket. Det gör 
att jag tappar motivationen 

Mehmet: jag tycker inte att vi borde ha lättare texter än sve-eleverna för vi går ju i samma klass 
men det betyder att man kanske inte uppnår de betyg man vill. Om vi får lättare texter kommer det 
påverka fortsättningen när man ska söka högskolan för där finns det ju inte lättare texter  

Zubeid: när jag vet att jag inte får översätta ett ord så blir jag stressad för det kan göra mycket 
ibland 

Omar: jag vill ha både kortare och lättare texter 

Zubeid: jag skulle säga att vi borde få översätta vissa ord eftersom det kan ha en stor betydelse för 
texten 

Omar: det finns vissa ord som inte heller lexikon kan översätta. Vi har inte bott här hela våra liv så 
vi kan inte gamla utryck som människor använde förut. Vi som går i svenska som andraspråk är 
inte lika bra som de andra, i så fall skulle vi läsa med dem. Så de borde ha svårare prov än oss. Jag 
tycker det är lite orättvist 

Zubeid: jag kan hålla med lite men jag vill inte att det ska stå i mina betyg att jag har haft lättare 
svenska för det betyder att jag inte har samma förmåga som vanliga svenskar 

Här försöker jag leda tillbaka eleverna till frågor om texthäftet genom att visa ett 
exempel. Vi diskuterar en av texterna i texthäftet som är kort men innehåller äldre 
språk och många stilfigurer. Texten är en låt som är översatt från engelska till 
svenska. Sva-eleverna vet varken vilken artist eller låt det är. De förstår inte heller 
vad uttrycket betyder.  

Jag: den här texten är en låt av X översatt till svenska. Vet ni vem hen är eller har hört låten förut? 

Alla: nej 

Mehmet: är hen svensk? 

Jag: nej hen är amerikan 

Mehmet: aha nej har aldrig hört den 

Jag: i den texten står det att ”X blev på smällen”, vet ni vad det betyder? Minns ni vad tänkte ni när 
ni läste den texten på provet? 

Alla: nej 

Jag: Det betyder att hon blev gravid 

Kahlil: aha jag trodde att hon fick en smäll i ansiktet 

Mehmet: jag fattade ingenting när jag läste den 

Kahlil: det är jättemånga här som inte bott i Sverige i längre än 3 år, det är bättre att man har 
lättare språk än det där 

Omar: det var många svåra ord i den fast den var kort 

Mehmet: jag tänkte att det var något negativt bara men minns inte vad 
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Sva-eleverna har olika åsikter gällande texternas innehåll. Anjev och Zubeid är minst 
kritiska. Anjev anser att han kan förstå helheten av texter även om han inte förstår 
enstaka ord. Zubeid säger att han blir stressad av att inte få översätta ord då han 
menar att de inte får använda ordböcker. Varken Anjev eller Zubeid önskar ha lättare 
texter än sve-eleverna. Mehmet säger att det nationella provet är för svårt för honom 
men han vill inte heller har lättare texter då det kan påverka framtiden, till exempel 
högskoleutbildningen då alla studenter läser samma texter. Detta säger han dock 
betyder att han kanske inte får så högt betyg som han egentligen satsar på eftersom 
provet som helhet är för svårt. Omar och Kahlil tycker att sva- och sve-elever borde 
ha olika texthäften. Trots att eleverna skrivit det autentiska provet är det fortfarande 
ingen som vet vem artisten eller låten ur en av texterna är. De vet heller inte vad 
uttrycket betyder. 

Sve-eleverna diskuterar också språket i texterna men på annan nivå som inte 
innefattar svåra ord. De menar att de inte fått läsa akademiska texter under kursens 
gång och därför kom texterna på det nationella provet som en chock. De menar alltså 
inte att texterna har för hög språklig nivå utan snarare att den tidigare 
undervisningen inte förberett dem tillräckligt. De menar att det är svårt att sovra 
relevanta delar av innehållet när de fastnar på svåra ord och formuleringar. En elev 
kritiserar även läroboken som klassen använder under kursen.  

Linus: det finns en sak som jag kanske känner att vi missat på och det är att läsa akademiska texter. 
För det gör vi aldrig och har typ aldrig gjort det och det kommer ju akademiska texter som är svåra 
att förstå. Jag känner att det blir svårt för hela vår klass att hitta och ta ut information för att vi inte 
har lärt oss det riktigt 

Matilda: ja vi hade ju bara ett läsförståelsetest innan nationella och sen får vi sjukt mycket text på 
provet att läsa och jag tycker inte att vi är förberedda för det. Vi borde utmanas mer på den här 
nivån under kursen 

Bob: ja jag håller med om att vi läser för lite akademiska texter och förberedelserna inför det här 
provet är ju ofta att lärarna tänker att ”nu ska vi träna inför nationella några lektioner” men det 
känns som att man skulle kunna göra det ännu mer. Som Matilda sa, vi bara har ett 
läsförståelseprov för att träna inför läsförståelsen på nationella. Det känns som att vi borde ha mer 
tid att träna inför nationella 

Linus: ja det är bara att ta högskoleprovet, det är typ sådana texter man ska läsa, jag skrev 
högskoleprovet nu och jag har aldrig läst något sånt innan. Om man tränar på det så kommer det 
nationella provet vara jättelätt. Så man behöver träna på en hög nivå även om vissa kanske inte 
ligger på den nivån  

Matilda: ja för texterna i boken går inte riktigt in på djupet som vi behöver göra på nationella. Det 
blir typ black out för man kommer till något som man nästan inte förstår 

Båda grupperna diskuterar texternas svårighetsgrad men ur olika perspektiv. Sva-
eleverna menar att texternas innehåll är svårbegripligt på grund av deras olika 
bakgrunder och förutsättningar. De menar att de inte har samma ordförråd som sve-
eleverna, de har bott i Sverige olika lång tid och menar att de inte kan förväntas förstå 
texterna lika bra. Sve-eleverna diskuterar texternas svårighetsgrad utifrån brister i 
undervisningen. De hävdar att de inte fått öva tillräckligt på att läsa akademiska 
texter under lektionstid. De menar att de inte blivit tillräckligt utmanade under 
kursens gång för att etablera de färdigheterna som krävs. Ingen av grupperna ger 
specifika exempel på vad de tycker är svårt utan har snarare en samlad helhetsbild, 
sva-eleverna anser att det finns många ord som de inte förstår och detta påverkar hur 
de tar till sig texterna och sve-eleverna tycker det akademiska språket i texterna ligger 
på högre nivå än vad de är vana vid.  
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4.2.1 Analys av innehåll 

Den text som sva-eleverna anser är svårast har ett läsbarhetsindex 
(Läsbarhetsindexräknare) på 36 och det antyder att den är lättläst. Trots det menar 
sva-eleverna att texten är svår att förstå. Enligt läsbarhetsanalysen förekommer det 
många lågfrekventa ord och utsmyckade stilfigurer vilka kan vara svåra för 
andraspråkstalare att förstå. I läsbarhetsanalysen listas 38 meningar och ännu fler 
ord som kan förväntas vara svårbegripliga. Jag kan inte nämna alla på grund av 
risken att röja textens sekretess. Några exempel är: 

återsvallet 

ett bräm av frasande skum 

armarna var som lansar 

ömsom 

kylan brände och sved 

otymplig 

vältrade 

de domnade livsandarna vaknade på nytt 

vågbrytare 

Hellspong (2001, s.89) menar att förkunskaper spelar stor roll för hur läsare förstår 
en text. Abstraktionsnivå, meningsbyggnad, textens grafiska form och 
innehållsmängd är exempel på faktorer som påverkar. De två elevgrupperna läser 
olika kurser med olika lärare och innehåll. Detta kan betyda att grupperna 
tidsmässigt ägnat undervisningen åt olika moment som bidrar till att de har olika 
förståelse. Sva-eleverna har dessutom andra förutsättningar som kan påverka vilka 
har diskuterats tidigare.  

Den utpekade texten innehåller som tidigare nämnts flera abstrakta ord och 
formuleringar. Meningsbyggnaden i texten är varierande men har många långa 
meningar, till exempel ”På trappsteget nedanför sig såg han hur X välbyggda kropp 
böjde sig fram i spänd väntan på att återsvallet skulle stillna och den nya vågen 
komma, och den kom lugnt och luftigt, med ett bräm av frasande skum framför sig.” 
På alla fyra sidor är det rikligt med text utan bilder. Texten varieras mellan dialog, 
allvetande berättare och kursiv beskrivande text som förklarar vad som händer ”i det 
dolda”. Detta betyder att eleverna måste ta in mycket information på en gång. Viktigt 
att nämna är också att den artist och låt som ingen av sva-eleverna kände till i en av 
texterna kände två av sve-eleverna till. Även uttrycket ”bli på smällen” ur texten som 
ingen av sva-eleverna förstod kunde alla sve-eleverna redogöra för.  

Det är inte tillåtet för lärare att förklara ord eller uttryck under det nationella provet. 
Sva-eleverna är tillåtna att använda ordböcker för att översätta ord men det är något 
som de måste ta med själva berättar läraren för mig. Det skolan erbjuder sva-eleverna 
är ett svenskt synonymlexikon som står längst fram i klassrummet på katedern. 
Eleverna berättar att det känns pinsamt att gå fram genom klassrummet och ställa sig 
framför de andra eleverna och läsa i lexikonet. Sve-eleverna nämner ingenting om att 
texterna i häftet innehåller svårt språk mer än att de inte lärt sig att orientera sig i 
akademiska texter. Om sve-eleverna anser att de saknar dessa färdigheter är det 
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rimligt att tänka att sva-eleverna har det ännu mer problematiskt att läsa akademiska 
texter då deras läsförståelse generellt ligger på en längre nivå (Reichenberg, 2000, 
s.3). 

4.3 Texterna behandlar främmande ämnen 

Eleverna diskuterar hur texternas ämnen påverkar deras insats på provet. De tycker 
att texterna ofta handlar om äldre saker och händelser som till exempel gamla filmer 
som eleverna aldrig hört talas om vilket bidrar till att eleverna har svårt att sätta sig 
in i texten. De hävdar att det är lättare att förstå en text om den handlar om ett ämne 
som ligger nära deras intressen som till exempel fotboll. I följande citat diskuterar de 
fem sva-eleverna sina erfarenheter kring ämnena och hur de önskar att framtida prov 
ser ut.  

Kahlil: vi skulle ju vilja ha texter som är närmare vårt intresse och sen är det ju inte lätta texter det 
här om man säger så. Det är inte sådana här texter som vi är vana att arbeta med 

Anjev: ja det hade varit lite mer intressant, här är det till exempel filmer från 1979, det hade varit 
mer intressant med texter som handlar om nyare saker 

Anjev: nej precis, jag har inte sett någon av dem, det hade ju varit bättre med nya 

Mehmet: ah typ från 2000 när vi är födda hade varit bättre, de skulle fixa filmer som var nya. Det 
enda som var bra i texten var den som handlade om fotboll för att jag är intresserad av fotboll 

Kahlil: du kunde relatera till det 

Mehmet: exakt jag kunde relatera till det 

Omar: när man hör ordet fotboll så blir det lättare 

Mehmet: ja det är bättre med modernt och ämnen som man kan relatera till, mer ungdomar  

Kahlil: ah som det där med att bli på smällen, den texten handlade om ett gift par eller något, hade 
den handlat om fotboll kanske man hade fattat ändå fast det var svårt språk 

Jag: i kursplanen står det att ni ska behandla äldre texter så därför måste finnas minst en äldre text 

Anjev: ah men då kan i alla fall ämnet vara bra fast det är gammalt, kanske handla om äldre fotboll 

Ovan ser vi att ämnet har stor betydelse för sva-eleverna. De menar att en text med 
svårt språk kan uppfattas som lätt om den handlar om en intressant ämne. De 
efterfrågar ungdomliga och moderna ämnen.  

Även sve-eleverna diskuterar vilken roll texternas ämnen spelar. De hävdar precis 
som sva-eleverna att ämnet kan avgöra hur de presterar på provet. Sve-eleverna 
framhäver vikten av spänning i texterna. En av eleverna nämner att proven skulle 
vinna på att bli modernare.  

Linus: för mig personligen, jag har inte riktigt ett intresse som är väldigt centrerat i samhälle som 
till exempel fotboll. Sporter är ju nästan med varje år och jag känner att jag inte har någon vidare 
koppling till det. Så jag tycker att alla texter är på samma nivå men vissa texter påverkar ju mig 
mer. Jag kommer ihåg den där när de skulle simma och det var ju typ som ett mardrömsscenario 
och då blev det att man koncentrerade sig på det för att den var spännande 

Bob: jag kan tycka att ämnena faktiskt spelar en relativt stor del i hur intresserad och insatt man 
kommer vara i texten. Och det var väl någon text som handlade, ja precis den som Linus sa som var 
som ett mardrömsscenario. Det var spänning i texten vilket först och främst gjorde den lättare att 
läsa och mycket lättare att analysera därför att den var bra och intressant 
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Matilda: ja om man har ett intresse då typ automatiskt blir man intresserad och då kommer man 
ihåg allt mycket lättare också. Då går det mycket fortare än om man ska sitta och kämpa sig igenom 
en text det går nästan inte för man kan inte ta sig igenom den. Om det finns något som gör att jag 
lockas in i den, det behöver inte vara att det handlar om en sport utan det kan vara vad som helst 
som jag har ett extra intresse för, då hjälper det mycket 

Linus: man skulle kunna modernisera nationella proven och ta sånt som är mer aktuellt 

Båda grupperna diskuterar texternas ämnen och hur de spelar roll vid läsning. De flesta 
är överens om att det är lättare att förstå en text om den handlar om ett ämne som 
intresserar en och att det dessutom är en fördel om ämnet är aktuellt. Flera påpekar 
att en text med svårt språk kan uppfattas som lätt tack vare ett ämne som berör eller 
intresserar. Den text som sva-eleverna anser är svårast är en novell som handlar om 
två killkompisar som tävlar om en flickas kärlek genom att ha en simtävling i havet 
mitt i vintern. Samtidigt anser sve-eleverna att det är den bästa texten. Det är 
anmärkningsvärt att grupperna tycker tvärt om gällande novellen och det går att tolka 
som att textens svårighetsgrad är för hög för sva-eleverna vilket gör att ämnet inte 
spelar någon roll. Även om ämnet skulle intressera sva-eleverna är det avancerade 
språket ett för stort hinder. Detta säger emot sva-elevernas resonemang om att ett 
intressant ämne kan övervinna en svår text. 

4.3.1 Analys av ämne 

Som nämnts tidigare är den text som sve-eleverna tycker är bäst den text som sva-
eleverna tycker är svårast. Sva-eleverna menar att textens längd och svåra ord bidrar 
till att de inte förstår texten och därför inte förstår handlingen och det övergripande 
ämnet. Sve-eleverna som inte anmärkte på några svårigheter i texten utan snarare 
diskuterar förtjänsterna med den tycker att den är spännande. Spänningen gör att det 
är lätt att följa med i texten utan att tappa fokus. Hellspong (2001, s.89) skriver att 
texten behöver ha rätt hållning för målgruppen, texten bör ha en social ram som 
eleverna kan känna sig hemma i. Dessutom ska texten svara mot elevernas intressen 
och erfarenheter. Vid första anblick kan textens ämne verka intressant för sva-
eleverna då den handlar om två killkompisar som genomför en simtävling. Vid 
närmare analys utspelar sig novellen på en geografisk plats som kan uppfattas som 
bortom sva-elevernas referensramar. Novellen innehåller namn på personer och 
platser som sva-eleverna rimligtvis inte är vana vid. När eleverna läser dessa namn 
kan man anta att de störs eftersom de måste tänka till ytterligare över ordens 
innebörd. För sve-eleverna är kanske dessa namn inte lika obekanta och därför 
hämmas inte de på samma sätt. Även om textens ämne hypotetiskt skulle svara mot 
sva-elevernas intresse och erfarenheter är det tydligt att den utpekade novellen på 
andra sätt gör den svårbegriplig för eleverna i denna studie. Eftersom sva- och sve-
eleverna har vitt skilda åsikter gällande novellen är det rimligt att tänka att elevernas 
referensramar skiljer sig åt, eller som tidigare nämnt, att den språkliga nivån är på en 
alldeles för hög nivå för att ämnet skulle spela en gynnande roll för sva-eleverna. Det 
går därför inte att avfärda elevernas resonemang om att en text med rätt ämne kan 
underlätta förståelsen men det förutsätter att språket inte är på en för hög nivå så att 
texten blir obegriplig. 

4.4 Resultatsammanfattning 

Sva-eleverna har övervägande negativa åsikter om texthäftet i det nationella provet i 
svenska (som andraspråk) 1. De anser att provet som helhet skapar ångest och stress. 
De anser att texterna har svårbegripligt språk och innehåller främmande ämnen som 
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de inte kan relatera till. Av de fem sva-eleverna Anjev, Mehmet, Kahlil, Omar och 
Zubeid har Anjev och Zubeid mest positiva åsikter medan de resterade tre har 
genomgående negativa åsikter. Både Anjev och Zubeid ser fördelarna med det 
nationella provet och förstår varför texthäftet ligger på en så hög nivå. Zubeid vill inte 
ha lättare texter därför att han inte vill kunna mindre än sve-eleverna när det börjar 
studera tillsammans på högskolan under samma premisser. Sve-eleverna tycker som 
sva-eleverna på flera punkter men hävdar att deras åsikter och prestationer till stor 
del är ett resultat av den tidigare undervisningen i kursen. De anser inte att texterna 
är för svåra utan snarare att deras undervisning varit bristfällig och inte tillräckligt 
förberedande. Sva-eleverna menar däremot att texterna är på en för hög 
svårighetsgrad både innehålls- och språkmässigt. Båda grupperna önskar att texterna 
vore mer riktade till ungdomar med sådana ämnen som berör dem. Den text som sva-
eleverna anser är svårast i häftet menar sve-eleverna är lättast. Läsbarhetsanalysen 
bekräftar sva-elevernas tankar om att lässituationen, förkunskaper och intresse 
spelar roll för förståelsen av det lästa och att den utpekade texten kan ligga på en för 
hög nivå för elever som läser svenska som andraspråk.  

5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Dessutom dras en slutsats gällande 
studiens forskningsfrågor baserat på den tidigare diskussionen. Efter det förs en 
metoddiskussion och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

De tre kategorierna som har uppkommit ur studiens data belyser viktiga aspekter av 
elevernas åsikter om det nationella provets texthäfte. Eleverna diskuterar mycket om 
hur stress och press både innan och under provtillfället påverkar deras prestation. De 
berättar dessutom att de har för kort tid på sig att göra läsförståelsedelen vilket 
bidrar till de inte klarade av att läsa texterna på det sätt som krävs av dem, till 
exempel mellan raderna. Reichenberg (2000, s.3) som diskuterar hur elever med 
svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk skiljer sig som 
läsare menar att andraspråksläsare läser sämre och saktare än elever som läser på sitt 
modersmål. Detta är dock något som är mest framträdande när det gäller 
skönlitteratur och inte när det gäller exempelvis sakprosa. Detta resonemang känner 
man igen i denna studie eftersom sva-eleverna anser att den svåraste texten är en 
novell. Det är anmärkningsvärt att samma novell dessutom är den text som sve-
eleverna anser vara bäst. Sve-eleverna motiverar sina åsikter genom novellens tydliga 
handling och spänning. Sve-eleverna har alltså inte samma svårigheter med 
textlängden som sva-eleverna gällande just denna novell men hävdar att textlängden 
kan spela roll ibland. Sve-eleverna förklarar till exempel att långa texter kan vara 
utmattande och göra så att de tappar fokus. Om sve-eleverna känner så när de läser 
texterna är det rimligt att tänka att eleverna som inte har svenska som modersmål 
reagerar ännu starkare eftersom de generellt både läser sämre och saktare än elever 
med svenska som modersmål (Reichenberg, 2000, s.3). 

I studien är det tydligt att sva-elevernas läsförmåga hämmas av den långa novellen 
som dessutom innehåller många lågfrekventa ord som inte eleverna förstår. Textens 
läsbarhetsindex är 36 vilket betyder att den är lättläst men Melin (2003) menar att 
läsbarhetsindex inte visar upp alla svårigheter med en text. Läsbarhetsindex är 
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endast en sammanvägning av meningslängd och ordlängd och undersöker till 
exempel inte abstrakta ord. Enligt läsbarhetsanalysen finns 38 lågfrekventa meningar 
och ännu fler ord i den utpekade novellen. Dessa lågfrekventa ord kan vara besvärliga 
för andraspråkselever med den enkla anledningen att eleverna inte stött på orden 
tillräckligt ofta för att lära sig dem (Enström, 2013, s.183). När eleverna i studien 
säger att novellen innehåller många svåra ord som de inte förstår kan man tolka det 
som att eleverna behöver stanna upp för att fundera vad dessa betyder för texten 
vilket kan resultera i att provtiden rinner iväg. En annan tolkning är att eleverna 
hoppar över ord som de inte förstår och skapar sig en hastig helhetstolkning av det 
lästa vilket kan resultera i att väsentliga delar missas. Ingen av strategierna känns 
optimal för att uppnå ett högt betyg på det nationella provets läsförståelsedel.  

Centrum för lättläst (2013, s.36) nämner att metaforer och bildspråk kan skapa 
förvirring för elever som är i behov av lättlästa texter vilket är synligt i denna studie. 
Ofta är det ordförrådet som är den begränsande faktorn när elever ska lära sig ett nytt 
språk och särskilt abstrakta ord kan vara besvärliga (Enström, 2013, s.169, s.185). 
Exemplet ”bli på smällen” ur en av texterna förstod ingen av sva-eleverna samtidigt 
som alla sve-eleverna gjorde det. Detta är ett tydligt exempel på hur svårt 
andraspråkselever har med abstrakta ord som dessutom skulle kunna skulle betyda 
någonting annat. Kahlil visste vad ordet ”smäll” betydde och kopplade därför 
uttrycket till en fysisk smäll likt ett slag i ansiktet. Mehmet förstod ingenting men 
tänkte att uttrycket stod för någonting negativt. Om vi sätter detta i relation med 
Skolverkets (2018, 2019a) rapporter som visar att elever med svenska som 
andraspråk presterar sämre än elever med svenska som modersmål på både PISA-
undersökningarna och de nationella proven är det rimligt att tänka att en del av 
texterna ligger på för hög språklig nivå för att eleverna med svenska som andraspråk 
ska förstå dem.  

Exemplet ”bli på smällen” ovan är ett uttryck som inte går att leta rätt på i en ordbok 
men det är anmärkningsvärt att Zubeid flera gånger nämner att han saknade en 
ordbok när han skrev det nationella provet. Enligt Skolverkets provanvisningar som 
lärare använder vid förberedelserna av provet är eleverna tillåtna att använda 
ordböcker på sitt modersmål. Elevernas lärare berättar för mig att det stämmer att 
eleverna får ha med sig det men att det inte är någonting som skolan står för. Här är 
det möjligt att det uppstått kommunikationsproblem vilket oturligt nog påverkat 
elevernas resultat på provet. Läraren berättar att det fanns ett synonymlexikon längst 
fram i klassrummet vid tillfället för provet men detta var på svenska och uppfyllde 
alltså inte det som eleverna var berättigade till. Kanske har inte läraren varit 
tillräckligt tydlig med att eleverna får ta med sig egna ordböcker på sitt modersmål 
eftersom eleverna berättar för mig att de inte får använda ordböcker. Sva-eleverna 
tror alltså att de inte får använda ordböcker på sitt modersmål trots att de får det. Det 
går därför inte att blunda för att eleverna hade kunnat ha andra åsikter om texternas 
svårbegripliga innehåll om de hade haft tillgång till ordböcker på sitt modersmål. För 
att ge eleverna de bästa förutsättningarna vore det kanske lämpligt att skolan 
erbjuder fler ordböcker på olika språk. Korp menar (2006, s.235) att förberedelserna 
inför de nationella proven skiljer sig mellan olika skolor, program och lärare vilket 
betyder att det påverkar elevernas förutsättningar. Det är rimligt att förutspå att 
elever som fått tydliga instruktioner och förberedelser inför provet samt har tillgång 
till en ordbok på sitt modersmål vid provtillfället presterar högre än elever som inte 
fått tillgång till något av det nämnda.   
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Både Centrum för lättläst (2013, s.37) och Hellspong (2001, s.87) menar att den 
grafiska formen på en text spelar stor roll för sva-elevers läsförståelse. Textlängd, 
stycken, typsnitt och storlek är faktorer som kan påverka. Läsbarhetsanalysen visar 
att den utpekade novellen rimligtvis inte faller innanför ramen för att vara en text 
anpassad för andraspråkselever.  Att sva- och sve-elever läser samma texter under det 
nationella provet är därför anmärkningsvärt då studien visar att dessa två 
elevgrupper upplever texterna på olika sätt. Sve-eleverna har ingenting negativt att 
säga om den novellen som sva-eleverna menar är den svåraste utan är istället positiva 
till den spänning som råder i den. Sve-eleverna använder ordet ”bäst” för att beskriva 
novellen och inte ordet ”lätt”. Här är det möjligt att göra en koppling till båda 
elevgruppernas tidigare resonemang om att en bra text med till exempel ett 
intressant ämne kan uppfattas som lättare. Det beror på att intresset för texten håller 
eleverna fokuserade. Sve-eleverna berättar att de tycker att novellen är spännande 
men det säger inte sva-eleverna någonting om. De har svårt att ge exempel på exakt 
vad som gör novellen till den svåraste i häftet men säger att den är lång och 
innehåller svåra ord.  

Som flera gånger nämnts anser eleverna att texterna i häftet handlar om främmande 
och ointressanta ämnen. Cummins (2000, s.11) skriver att det är fördelaktigt att i 
skolan arbeta med ämnen som ligger nära andraspråkselevers referensramar. Han 
menar att eleverna har lättare att utveckla olika typer av kunskap om ämnet som 
behandlas redan är välkänt och etablerat. Korp (2006, s.236) skriver att det 
nationella provet ofta handlar om ämnen som ligger utanför andraspråkselevers 
referensramar och hur provet missgynnar dessa elever. Båda elevgrupperna 
diskuterar att det skulle vara bättre att arbeta med texter som de kan relatera till. De 
menar att en svår text kan uppfattas som lätt om ämnet är bekant. Genom 
läsbarhetsanalysen framgår det dock att ämnena ligger närmare sve-elevernas 
referensramar precis som i Korps avhandling. Genom exemplet med den utpekade 
novellen går det att se likheter med teorin angående obegripligt och begripligt inflöde 
(Reichenberg, 2000, s.4). Även om novellen hypotetiskt behandlar ett ämne inom 
sva-elevernas referensramar är språket i novellen på en för hög nivå för att eleverna 
ska begripa den och därmed dra nytta av den egna referensramen för förståelsen. 

Sammanfattningsvis visar studien att de två elevgrupperna inte riktigt har samma 
referensramar och preferenser. Studiens data belyser olika aspekter som skiljer 
elevernas åsikter åt. Sva-eleverna förstår inte den utpekade novellen medan sve-
eleverna tycker att den är bäst. Sva-eleverna har ångest och press för att inte få 
godkänt på provet medan sve-eleverna har ångest och press för att inte prestera sitt 
yttersta. Sva-eleverna anser att texterna innehåller svårbegripligt språk medan sve-
eleverna anser att de saknar förmågan att läsa akademiska texter. Sva-eleverna har 
olika modersmål, förkunskaper och skolgång med sig till gymnasiet. Sve-eleverna har 
i de flesta fall svenska som modersmål och liknande skolbakgrund med sig till 
gymnasiet. De två elevgrupperna läser olika gymnasiekurser med olika innehåll och 
mål. Utifrån dessa aspekter kan man rimligtvis tänka att sva-elevernas resonemang 
angående ett mer anpassat texthäfte skulle kunna öka deras förståelse och ge bättre 
förutsättningar att prestera på det nationella provets läsförståelsedel. 

5.2 Slutsats 

Studien visar att eleverna som läser svenska som andraspråk har övervägande 
negativa åsikter om texthäftet i det nationella provet i svenska som andraspråk 1. 
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Åsikterna beror på olika faktorer men slutsatsen som är rimlig att dra är att eleverna 
inte förstår texterna den grad som krävs för att finna läsglädje och prestera på 
provets läsförståelsedel. Att eleverna inte förstår texterna kan bero på att texterna är 
för långa, innehåller för avancerat språk med abstrakta och lågfrekventa ord samt 
behandlar ämnen som inte ligger inom elevernas referensramar. Att detta är för svårt 
för eleverna kan bero på deras förkunskaper, mängden övning och tidigare 
undervisning. Studien visar att det är viktigt med en bra kommunikation lärare och 
elever mellan vid förberedelserna av det nationella provet. Lärare behöver vara 
tydliga med vilka hjälpmedel som eleverna är berättigade till. De behöver också 
informera eleverna om provets syfte och kanske förklara att texterna i häftet kan 
representera olika saker som förekommer i samhället bortom skolan. Bristande 
kommunikation mellan lärare och elever kan påverka elevernas prestation på provet.  

Genom att materialet omfattar två elevgrupper, en med elever som har svenska som 
modersmål och en med elever som har svenska som andraspråk, har studien visat att 
det till viss del råder en andraspråksproblematik gällande texterna i texthäftet. Dock 
är eleverna som har svenska som modersmål också negativa på flera punkter vilket 
kan tolkas som att det nationella provets texthäfte är komplext ur flera perspektiv. 

5.3 Metoddiskussion 

Valet av gruppintervju lämpade sig väl och gav studien den data som krävdes för att 
besvara forskningsfrågorna. Som tidigare nämnts kände jag eleverna i studien sedan 
innan. Jag anser att vår goda relation var positiv för studien men det är viktigt att 
ändå nämna att jag träffat eleverna många gånger innan intervjuerna då det är 
möjligt att det påverkade resultatet. Men eftersom intervjuerna var transkriberade 
med normalisering lade jag inte någon personlig värdering eller tolkning i resultatet 
vilket kan hända vid exempelvis observation. Elevernas svar var autentiska och 
endast språkligt normaliserande för läsbarhet. Som komplement till data 
genomfördes textanalyser för att få ett bredare perspektiv. Trots utgångspunkt i 
Hellspong (2001) kan läsbarhetsanalysen kritiseras eftersom det skedde en personlig 
tolkning. Även om analysen har stöd i forskning så tolkar alla människor texter olika. 
Jag hävdar dock att jag haft ett objektivt arbetssätt och fått bra vägledning genom 
litteraturen. Textanalysernas värde i denna studie kan dessutom diskuteras då få 
delar kunde offentliggöras på grund av sekretessen. Trots det har textanalyserna ändå 
ett värde eftersom de som tidigare nämnt bidrar med ett kompletterande perspektiv. 
De bidrar med ett objektivt perspektiv på mätbar läsbarhet som kan sättas i relation 
till elevernas uppfattningar om läsbarhet. 

Sekretessen gällande de nationella proven har till viss del varit ett problem för 
studien. Valet att använda ett texthäfte som eleverna själva använt sig av går därför 
att kritisera. Det var heller inte möjligt att nämna allt material i referenslistan med 
risk att texterna skulle kunna spåras. Men då provinstruktionerna och 
bedömningsanvisningarna sett likadana ut i flera år anser jag att det går att förklara 
provets konstruktion utan att nämna exakt vilket år jag använt mig av, till exempel 
när jag nämnde att eleverna är tillåtna att använda sig av ordböcker. Som tidigare 
nämnt undersökte studien elevers åsikter utifrån deras egna erfarenheter och då 
lämpade det sig bäst att använda ett texthäfte som eleverna själva använt sig av. Ett 
annat alternativ hade varit att låta eleverna utföra ett av Skolverkets upplåsta 
nationella prov men vid ett sådant tillfälle är det svårt att uppnå den autentiska 
provkänslan som upplevs vid provtillfället för de ordinarie nationella proven. Det är 
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dessutom rimligt att anta att få elever frivilligt skulle vilja skriva ett nationellt prov 
endast för denna studies syfte. Jag hävdar därför att jag arbetat runt problemet 
gällande sekretessen på ett effektivt sätt då studien gått att genomföra och 
forskningsfrågorna gått att besvara.  

5.4 Vidare forskning 

Genom att undersöka elevers åsikter i relation till ålder, skolbakgrund, informell och 
formell undervisning och betyg kan vidare studier göras. Denna studie har endast 
presenterat fem sva-elevers åsikter med en kortare presentation av deras bakgrund 
men inte diskuterat på vilka sätt bakgrunden kan påverka deras åsikter och resultat. I 
denna studie har en kontrollgrupp med sve-elever använts för ett större perspektiv. 
Vidare studier med ett tydligare jämförande perspektiv grupperna mellan vore ett 
bidrag till forskningen.  
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7 Bilagor 

 
Bilaga 1 Provresultat riksnivå 
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Bilaga 2 Missivbrev till elever och vårdnadshavare  

Godkännande för deltagande i examensuppsats 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie som rör elevers åsikter till nationella provet. 
Syftet med studien är att ta reda på vad du som gymnasieelev tycker om texthäftet till det 
nationella provet i kursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 och hur du själv anser dig 
kunna relatera till och förstå innehållet i det. Målet med studien är att öka medvetenheten för 
lärare och skapare av det nationella provet.  

Jag som skriver examensarbetet heter Kajsa och studerar vid Mälardalens högskola. Detta 
arbete är det sista jag gör för att nå min lärarexamen i svenska som andraspråk. Jag kommer 
intervjua nio elever i grupper om tre i ungefär 30 minuter var. Du har blivit tillfrågad därför 
att jag stött på dig tidigare i undervisningen och jag tror att vi kan ha ett givande samtal. 
Under vårt samtal förväntar jag mig att du är ärlig, berättar dina egna åsikter samt berättar 
så mycket som möjligt för mig. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 
dra dig ur undersökningen utan några konsekvenser. Du kommer vara helt anonym, 
samtalet spelas endast in som ljudfil för min skull så att jag ska kunna lyssna om igen ifall jag 
missat något. Jag kommer varken skriva vilken skola eller klass som du går i. I 
examensarbetet kommer du dessutom ha ett påhittat namn eller benämnas som till exempel 
”elev 3”. I denna studie kommer inte dina kunskaper testas, jag kommer inte fråga om ditt 
betyg varken på provet eller i kursen utan vi kommer endast diskutera dina erfarenheter och 
åsikter. När examenarbetet är färdigt kommer det finnas online för alla att läsa på databasen 
DiVa.  

 

Jag godkänner härmed mitt deltagande i studien 

Underskrift________________________________________________________ 

 

Jag som målsman godkänner härmed mitt barns deltagande i studien  

Underskrift________________________________________________________ 

 

Stort tack för att du ställer upp! 

 
Kajsa Fröberg Lahti 

Kli15002@student.mdh.se 

Ämneslärarprogrammet 

Mälardalens högskola 

 

Handledare Karin Sheikhi 

Karin.Sheikhi@mdh.se 
 
Universitetslektor i svenska som andraspråk 

Mälardalens högskola 

mailto:Kli15002@student.mdh.se
mailto:Karin.Sheikhi@mdh.se
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Bilaga 3 Semistrukturerade intervjufrågor till gruppintervju 

 

Om jag säger ”det nationella provet i svenska”, vad är det första som ni tänker på då? 

 

Vad är det bästa/sämsta med nationella proven i svenska?  

 

Vad tycker ni om texthäftet till det nationella provet? Förstår ni texterna? 

Om inte, ge exempel på vad ni inte förstår 

 

Vad tycker ni om texternas svårighetsgrad och texternas ämnen? 

 

Är det något i texthäftet som ni tycker är extra lätt att förstå, vad? 

 

Hur tänker ni kring att svenska 1 och svenska som andraspråk 1 använder sig av samma 

texthäfte på det nationella provet? Är det rätt/fel? 

 

Finns det något som skulle kunna göras annorlunda i texthäftet för att det skulle passa er 

som andraspråkstalare bättre? 

 

Känner ni själva att ni har tillräckliga kunskaper för att skriva det nationella provet? Om inte, 

vad saknas? 

 

Nu i efterhand, finns det något som hade kunnat gjorts annorlunda för att ni skulle fått ett 

bättre resultat på provet? 

 

Finns det något som ni tycker att skaparna av det nationella provet i svenska bör tänka på 

eller göra annorlunda till framtida prov? 

 

*Utöver dessa frågor fanns det texthäfte som eleverna använde sig av i årskurs 1 med som 
material i syfte att ge konkreta exempel 
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