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Abstract
It is of crucial importance to investigate the situation for migrant students in the
Swedish education system. Reading is a basic skill which students need to learn well in
order to be able to continue their education, to function in the world of work and to
take part in a democratic society. A special project on reading among migrant students
was organised within the framework of a series of studies on reading ability among all
students in grade  organised in  –  in Stockholm. In total   students and
  teachers participated in the studies of reading ability.   (. per cent) of the
students were identified as having a migrant background. In the studies, a shortened
and to some extent modified version of the test in Swedish that was used during the
 Reading Literacy study was used. Questionnaires were added to the reading comprehension test for students and teachers so as to collect information about the students’ family background, reading habits in the home, reading instruction in school,
schooling etc.
The average scores of the students with a migrant background on the reading tests
were lower than the average scores of the Swedish students. The differences between the
migrant students and the Swedish students were smaller in the word recognition test
than in the text test. The average difference between the migrant students and the
Swedish students was about . standard deviation in word recognition and . standard deviation in reading comprehension. The difference in the ability to decode the
words, which was tested in the word recognition test, was smaller. More is needed to
perform well in the text test than merely decoding words; among other things cultural
pre-understanding and vocabulary. The variance was bigger within the group of
migrant students then among the Swedish students.
When students with a migrant background are compared with Swedish students,
several differences can be identified as well as similarities. The percentage of children
being younger or older than the normal age for a grade  pupil is higher among the students with a migrant background than among the Swedish students. Students with a
migrant background had to a lesser degree than Swedish students access to reading
material at home, the possibility to listen to someone reading to them before they could
read themselves and they could less often read before they started school than the
Swedish students. Students with a migrant background are over-represented in private
schools and in schools with low average results on the reading tests. The percentage of
students with a migrant background in classes described by the teachers as difficult or
with insufficient resources is also higher than the percentage of Swedish students in
such classes. The gender distribution is the same in both groups. Students with a
migrant background and Swedish students have experienced the same kinds of
methods for learning to read and for reading diagnostics. They also have similar
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reading habits in their leisure time. When different controls are made on the test results
for family background, this decreases the difference between the migrant students and
the Swedish students, but a significant difference remains.
Those students with a migrant background who had lived their whole life in Sweden
had better results on the reading tests, to a larger extent had access to reading material
at home, had more often had the possibility to listen to someone reading to them
before they could read and could more often read before they started school than the
students with a migrant background who had not lived their whole life in Sweden.
A comparison of the average scores on the tests between different language groups
showed big differences between the groups. The best results were found among the
German-speaking and the English-speaking students who had results as good as or
better than the Swedish students. The lowest average scores were found among the
students with Somali, Romany, Turkish and Aramaic as mother tongue. The rankings
between different language groups are about the same for access to a reading material
at home and the scores on the reading test.
A comparison between migrant students who had participated in different types of
instruction showed no significant difference between students who had participated in
home language instruction and those who had not participated in such instruction. A
comparison between those students who had received instruction in Swedish as a
second language and those who had not participated in this showed that those who had
not participated had better results on the Swedish reading test than those who had
participated.
Descriptors: migrant students, grade , Stockholm, comparison, Swedish, reading
skills, reading habits, background factors
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Förord
Under perioden  –  har ett omfattande projekt kring läsförmågan hos elever i
Stockholm genomförts. Varje år har i princip läsförmågan för samtliga elever i årskurs
 i Stockholm testats och bakgrundsinformation om eleverna samlats in. Resultaten
från dessa undersökningar har publicerats i rapporter för varje år från  till .
Eftersom en sådan mångfald av data samlats in kring elevers läsning är det möjligt att
analysera det insamlade materialet från olika utgångspunkter. En sådan utgångspunkt
av speciellt intresse är läsning bland elever med invandrarbakgrund. I denna rapport
redovisas resultat relaterade till läsförmågan bland elever med invandrarbakgrund baserade på de undersökningar som genomfördes i Stockholm under åren  – .
Förhoppningen är att kunna redovisa fler resultat kring läsförmågan bland elever med
invandrarbakgrund utifrån dessa undersökningar i ytterligare skrifter, bl.a. förbereder
Ulf Fredriksson en doktorsavhandling som kommer att använda dessa data som
utgångspunkt.
Författarna är skyldiga Stockholm Stads utbildningsförvaltning samt lärare och elever i Stockholms skolor ett stort tack för att undersökningen har kunnat genomföras.
Likaså måste  (Socialvetenskapliga forskningsrådet) speciellt tackas. Ett finansiellt
bidrag från  har möjliggjort de extra insatser som krävts för att särskilt bearbeta data
om läsningen bland elever med invandrarbakgrund. Ett särskilt tack riktas också till
Magnus Bergvalls Stiftelse som har bekostat tryckningen av rapporten.
Ett stort antal personer har på olika sätt medverkat till att detta arbete kunnat
genomföras: Anders Skarlind, som arbetat med de statistiska analyserna kring hela
Stockholmsundersökningen och som också aktivt hjälpt till med att få fram de statistiska underlagen till denna rapport, Pablo Ceballos Guevara, Marion Myhrman, Eva
Karlsson och Monica Larsson, som vid olika tillfällen arbetat med varierande uppgifter
relaterade till Stockholmsundersökningarna, samt Gao Shuting, som layoutat rapporten. Utan detta arbete hade aldrig denna rapport kunnat skrivas. Ett stort tack till er
alla!
Bryssel och Kalmar, augusti 
Ulf Fredriksson
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Varför undersöka invandrarelevers läsning?

Varför särskilt undersöka invandrarelevers läsning? Det finns minst tre skäl till detta:
• Sverige har under de senaste årtiondena alltmer utvecklats till en mångkulturell
nation där olika invandrargrupper med skiftande språklig och kulturell bakgrund
utgör en stor grupp i samhället.
• Grundläggande utbildning spelar en viktig roll för att ta till vara den positiva potential som finns i det mångkulturella samhället och ge alla lika goda möjligheter till
vidare utbildning och arbete.
• Att kunna läsa är en central färdighet för att kunna tillgodogöra sig utbildning på
alla nivåer, för att kunna delta i arbetslivet och för att kunna delta i samhällslivet.
Dessa tre skäl ska utvecklas vidare.

1.1.

Det mångkulturella Sverige

Hur stor andel av den svenska befolkningen som är invandrare beror på hur man definierar detta begrepp. I princip brukar tre olika definitioner användas; utrikes medborgare, utrikesfödda och de som är födda utrikes eller har minst en förälder som är född
utrikes. Den sista definitionen innefattar både s.k. förstagenerationsinvandrare (födda
utrikes) och andragenerationsinvandrare (minst en förälder som är född utrikes) (,
). Andelen utländska medborgare utgör , procent av den svenska totalbefolkningen och andelen utrikesfödda motsvarar  procent av befolkningen. Om man vidgar definitionen och som invandrare inte bara räknar personer som är utrikesfödda
(förstagenerationsinvandrare) utan också personer som har minst en förälder som är
född utrikes (andragenerationsinvandrare) rör det sig om mer än , miljoner personer,
dvs. omkring  procent av totalbefolkningen (, ; , ;  :;
Council of Europe, ).
Vid årsskiftet / fanns i Sverige   barn och ungdomar i åldern  till
 år som kunde anses ha ”invandrarbakgrund” genom att de själva hade invandrat till
Sverige eller genom att ha minst en i utlandet född förälder (sou :). Detta reflekteras självfallet i skolan. I tabell .. redovisas antalet elever i grundskolan som helhet,
antal ”hemspråkselever” samt andelen ”hemspråkselever” i procent av samtliga grundskolelever. Termen ”hemspråkselever” avser de elever som är berättigade till hemspråksundervisning. Enligt gällande bestämmelser är följande grupper berättigade till
hemspråksundervisning:
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1. Varför undersöka invandrarelevers läsning?

– elever som har en eller två vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska som
modersmål och som använder det språket som dagligt umgängesspråk i hemmet,
– samiska, tornedalsfinska och zigenska elever, även om det egna språket inte är elevens
dagliga umgängesspråk i hemmet samt
– elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska även om det egna
språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet (Grundskoleförordningen  Kap.
 §, ).
Tabell ..

år
1981
1982
1983
1984*
1985**
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993***
1994
1995
1996

Antal elever i grundskolan, antal elever i grundskolan med annat
hemspråk än svenska samt hemspråkselevernas andel av
samtliga elever i grundskolan
antal elever
i grundskolan
1 018 631
998 974
976 346
945 210
934 347
920 782
905 604
894 558
881 523
877 685
887 325
893 932
916 661
939 316
958 972

antal
hemspråkselever
87 002
86 718
87 658
-81 842
83 545
88 284
93 353
98 174
103 390
103 304
105 091
102 284
111 720
109 900
111 241

andel
hemspråkselever (%)
8.5
8.7
9.0
8.7
8.9
9.6
10.3
11.0
11.7
11.8
11.8
11.4
12.2
11.7
11.6

Ingen undersökning genomfördes 
Definitionen på hemspråk ändrades och blev snävare . Fram till  hade elever för vilka hemspråket utgjorde ett levande inslag i hemmet rätt att delta i hemspråksundervisningen. Efter  får
de elever delta i hemspråksundervisning som har minst en vårdnadshavare som har ett annat första
språk än svenska och använder detta språk som ett dagligt umgängesspråk med eleven.
*** Från och med  har inte asylsökande grundskolelever medräknats.
Källor: - Utbildningsstatistiks årsbok  (SCB, )
- Skolan i siffror : Del 1. Elever – lärare – betyg. Skolverkets rapport . (Skolverket, )
- Hemspråksundervisningen – en översyn (Skolverket )
- Hyltenstam, K. & Tuomela, V.: Hemspråksundervisningen ()
- Skolan. Jämförelsetal för skolhuvudmän. Organisation- Resurser Resultat (Skolverket, )
*
**
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1. Varför undersöka invandrarelevers läsning?

Andelen elever som är invandrare enligt den vidare definitionen ovan (elever som är
utrikesfödda eller med minst en förälder som är född utrikes) är antagligen högre än
siffrorna för elever med annat hemspråk än svenska, eftersom elever från en del tvåspråkiga hem då tillkommer.
Mellan  och  ökade invandring till Sverige med  procent (, ).
Under hela -talet har Sverige haft ett invandringsöverskott på mellan  och
  personer (Statistiska centralbyrån [], ). Invandringen är inte någon tillfällig företeelse utan en utveckling som påverkat Sverige under flera år. Om det senaste decenniets mönster för invandring fortsätter betyder detta en stabil invandring med
omkring   ( :) eller   personer per år (Statiska centralbyrån [],
). Inget tyder på att utvecklingen i tredje världen kommer att vända på ett sådant
sätt att utvandring inte skulle vara ett frestande alternativ för dem som vill fly undan
fattigdom och politiskt förtryck. Inte minst befolkningstillväxten kring Medelhavets
södra och östra kuster kommer att skapa en stor potential för utvandring till
Västeuropa (Karlsson, ; Larsson, ). Utvecklingen i Central- och Östeuropa
under de närmaste åren kommer att bli avgörande för huruvida stora invandrargrupper
också kommer att komma från dessa länder (Salt, ). Sverige är idag i flera avseenden ett mångkulturellt samhälle och det finns ingen anledning att tro att denna utveckling skulle brytas.

1.2.

Invandrares utbildning

Utvecklingen mot ett mångkulturellt samhälle är förenat med både möjligheter och risker. Det finns en uppenbar risk att det genom invandringen skapas en grupp i samhället som är ekonomiskt, socialt och politiskt marginaliserad. För att undvika detta krävs
bland annat att invandrare i ökad utsträckning kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Den invandrarpolitiska kommittén skriver i sitt slutbetänkande: ”Det mest
omfattande problemet både för dem som drabbas och för svenska samhället i sin helhet är
den svaga kontakten med arbetslivet som återfinns i många grupper.”( : s. ).
Ur detta perspektiv kan utbildning vara en nyckelfaktor inför framtiden. För att motverka marginaliseringstendenser är det viktigt att personer med invandrarbakgrund får
möjlighet att få en utbildning som gör dem lika attraktiva på arbetsmarknaden som
personer med ”ren” svensk bakgrund. I detta sammanhang är bl.a. goda kunskaper i
svenska viktiga. En rapport från Skolverket om elever med annat hemspråk än svenska
fyra år efter grundskolan () visade att språkfärdigheter i svenska var mycket betydelsefulla för framgång i studierna. En studie av invandrarnas ställning på den svenska
arbetsmarknaden (Schröder & Vilhelmsson, ) visade att det som refereras till som
”Sverigespecifikt humankapital” och kunskaper i svenska språket hade betydelse för ungdomars etablering på arbetsmarknaden, men att diskriminering och ungdomars eget val
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också spelar en roll. En undersökning av arbetare med invandrarbakgrund på Volvo
Torslandaverken i Göteborg (Schierup, Paulson och Åhlund, ) har dock pekat på
delvis andra faktorer som påverkade yrkesvalet. Enligt undersökningen hade etnicitet
en större betydelse för vilken typ av arbete personerna hade än graden av svenskkunskaper. Åhlund () konstaterar att flera olika faktorer såsom vistelsetid i Sverige
och klass- och könsbakgrund samspelar med etnisk tillhörighet för utsikter på arbetsmarknaden.

1.3.

Läsningens betydelse

Läsning är en av de centrala färdigheterna som lärs ut i skolan. Att lära sig läsa utgör
själva brännpunkten i många invandrarelevers anpassning till det svenska skolväsendet
och därmed till det svenska samhället. Barn som misslyckas med att lära sig läsa och
skriva löper stor risk att utveckla en negativ självbild och en slags inlärd hjälplöshet.
Detta leder i många fall till att misslyckanden sprider sig från läsningen till alla områden i skolan. Sådana elever lär sig tidigt att betrakta sig själva som misslyckade och
inkompetenta och de upplever ofta att de inte har kontroll över vad som händer dem
(Taube, ). Förmågan att läsa och förstå text är av avgörande betydelse för att kunna
inhämta kunskaper i skolan och därmed också för elevens allmänna anpassning, framtida utbildning och yrkesliv (Lynch & Hudson, ). Sv2-lärare kan vittna om betydelsen av goda läskunskaper på svenska för inhämtandet av kunskaper i skolan
(Wikström, ). Resultaten från den stora internationella undersökningen av vuxnas
läsfärdigheter ( – International Adult Literacy Survey) visar att det finns ett klart
samband mellan människors läsfärdigheter och inkomster. Invandrare har i regel lägre
löner än den inhemska befolkningen, vilket till viss del enligt resultaten från  hänger samman att deras läsfärdigheter ligger under de nationella medelvärdena ( &
Human Resource Development Canada, ).
Bland de mål som skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
ska uppnå finns att de ska behärska ”det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och
uttrycka idéer och tankar i tal och i skrift,....” (Lpo, Utbildningsdepartementet ,
s.). Enligt kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan är ett syfte med
ämnet;
”Genom undervisningen i svenska som andraspråk skall eleverna få så goda kunskaper i
svenska att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen, få tillträde till kamratgemenskapen och i förlängningen till det svenska samhället.
(......) Det primära syftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna
skall uppnå en funktionell behärskning av språket som är i nivå med den som elever med
svenska som modersmål har. Ytterst är syftet med ämnet svenska som andraspråk att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska” (Skolverket, a, s. ).
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Att invandrarelever också bör ha möjlighet att få lära sig läsa på sitt eget språk är en
mer kontroversiell fråga. I denna rapport kommer dock i den fortsatta framställningen
enbart invandrarelevers läsning på svenska att behandlas. Som framgår i avsnitt .. har
inom ramen för de undersökningar som kommer att redovisas i denna rapport också
information insamlats om invandrarelevers läsning på respektive hemspråk, men denna
information kommer att presenteras i ett annat sammanhang.

1.4.

Några centrala begrepp

Det finns några begrepp som bör diskuteras inför den fortsatta framställningen;
invandrarelev, hemspråk, modersmål och förstaspråk.
Av central betydelse för den fortsatta diskussionen om elevernas läsfärdigheter är elevernas språkliga bakgrund. Eftersom syftet med denna rapport är att undersöka läsförståelsen hos barn från hem där inte enbart svenska talas kan en distinktion göras mellan barn från hem där endast svenska talas och barn från hem där andra språk förutom
svenska regelmässigt används (för den operationella definitionen se avsnitt .).
Rimligt är att anta att barn som växer upp i hem där minst en av föräldrarna har ett
annat modersmål än svenska i någon grad konfronteras med detta språk. De elever som
alltså skulle vara av intresse i detta sammanhang är de från hem där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska. I denna grupp kan vi finna elever som
relativt nyligen kommit till Sverige, elever som är födda utomlands men bott länge i
Sverige, elever som är födda i Sverige i familjer med annat modersmål än svenska och
elever som är uppvuxna i familjer med en svensk förälder och en förälder med annat
modersmål.
Eftersom eleverna i denna grupp inte ovillkorligen är invandrare vore en korrekt
benämning ”elever från hem där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än
svenska”. Problemet med denna benämning är att den är lång och språkligt svårhanterlig. Därför används i regel begreppet ”elever med invandrarbakgrund” i denna rapport. Detta begrepp är oftast riktigt eftersom föräldrar som har ett annat modersmål än
svenska vanligen är invandrare och eleverna därmed har invandrarbakgrund, undantag
utgör elever som har föräldrar som inte har svenska som modersmål och som inte är
invandrare, t.ex. samiska föräldrar eller föräldrar från Tornedalen.
Tre andra begrepp som används i texten och som också kräver förklaringar är förstaspråk, modersmål och hemspråk. Dessa begrepp är till viss del synonyma, men kan
också användas med en viss betydelseskillnad. Med förstaspråk avses det språk som en
person lärt först till skillnad från andraspråk som är ett språk som en person lärt efter
det att ett annat språk redan i någon utsträckning har lärts. Modersmål är en persons
första språk och inte obetingat det språk personen kan bäst eller använder mest.
Eftersom modersmålet inte ovillkorligen måste komma från barnets moder är begrep-
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pet förstaspråk mer korrekt. Modersmål ges dock i en del sammanhang en betydelse
som är vidare än förstaspråk.
Begreppet hemspråk har i olika officiella skrifter definierats som ett modersmål som
avviker från omgivningens språk och talas i hemmet, som det språk som utgör ett
levande inslag i barnets hemmiljö eller ”ett språk annat än svenska som används i hemmiljön i umgänget mellan barn och föräldrar” ( :, s. ). Begreppet kritiserades i olika sammanhang och förslag väcktes att det borde ersättas av begreppet
modersmålsundervisning. Skolkommittén behandlade begreppet hemspråk i sitt betänkande ”Krock eller möte – Om den mångkulturella skolan” ( :). Regeringen
föreslog slutligen i en proposition till riksdagen (Regeringens proposition /:)
att istället för t.ex. spanska som hemspråk ska benämningen spanska som modersmål
införas.
I denna rapport används samtliga de tre begreppen som referats till ovan. Förstaspråk
används när det språk avses som barnet lärt sig först. Modersmål används i regel som
en synonym till förstaspråk. Hemspråk används för att referera till det språk som barnet till någon del använder i hemmet. För flera av de barn som i den fortsatta framställningen anges ha ett annat hemspråk än svenska gäller att svenska ändå var det första språket de lärde sig. För flera elever som har ansetts ha ett annat hemspråk än svenska gäller också att detta språk bara delvis används hemma. Hemspråk skulle alltså i
detta sammanhang vara ett annat språk än svenska som används helt eller delvis i barnets hem. Den undervisning som barn fått i skolan i sitt modersmål refereras i regel till
som hemspråksundervisning eftersom detta var den använda beteckningen för detta
ämne då de olika undersökningarna som ingår i denna rapport genomfördes.
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Läsning, skolresultat och val av utbildningslinjer bland elever med invandrarbakgrund

Med utgångspunkt från det resonemang som fördes i kapitel  ska i kapitel , ,  och
 några vidare utgångspunkter för den fortsatta diskussionen formuleras. Av centralt
intresse är att fastställa hur läsning och skolresultat ser ut bland elever med invandrarbakgrund i jämförelse med elever från majoritetsbefolkningen samt att försöka identifiera de faktorer som kan antas ha betydelse för att förklara eventuella skillnader mellan dessa grupper med avseende på läsfärdighet och skolresultat.

2.1.

Läsning bland elever med invandrarbakgrund i tidigare
undersökningar

 genomfördes ”IEA-literacy study” 1 som undersökte -åriga och -åriga elevers läsförståelse i  skolsystem. Bland de data som samlades in var också data om huruvida
eleverna talade samma språk i hemmet som skolans undervisningsspråk. Resultaten
visade att elever med annat hemspråk än skolspråket hade sämre läsförståelse än de som
hade samma hemspråk som skolspråket. Detta gällde i samtliga länder och för bägge
åldersgrupperna (Elley, ).
Tabell . visar resultaten för de -åriga eleverna med annat hemspråk än skolspråket jämfört med elever med skolspråket som hemspråk. Tabell . visar motsvarande
resultat för de -åriga eleverna. Data för Tyskland har delats upp på Väst- och ÖstTyskland. För Belgien finns enbart uppgifter för det franskspråkiga skolsystemet. I
Kanada deltog enbart en provins, British Colombia (..).
För att underlätta förståelsen av tabellerna kan det också vara viktigt att veta att
testresultaten har omvandlats med hjälp av ”Rasch scaling method” så att  motsvarar medelvärdet för hela undersökningen, alltså ett slags internationellt medelvärde för
testresultatet. Länderna i tabell . och . har placerats i ordning efter hur stor
medelvärdesskillnaden var mellan eleverna med skolspråket som hemspråk och eleverna med ett annat språk än skolspråket som hemspråk.
Bland -åringarna var det mer än hälften av eleverna i två länder, Indonesien ( procent) och Singapore ( procent) som hade annat hemspråk än skolspråket. Bland åringarna gällde detta för Botswana ( procent), Filippinerna ( procent), Singapore
( procent) och Zimbabwe ( procent). De flesta av de deltagande europeiska länderna rapporterade mindre än  procent barn med annat hemspråk än undervisningsspråket bland -åringarna och ännu färre bland -åringarna.
.  – The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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Tabell ..

Resultat på läsförståelsetest för -åriga elever som talar annat språk än
skolspråket och för elever som talar skolspråket hemma

land
Nya Zeeland
Sverige
Norge
Tyskland (väst)
Frankrike
Schweiz
Danmark
Singapore
Finland
Grekland
Hong Kong
Slovenien
Ungern
Island
Belgien (fr.)
Nederländerna

Tyskland (öst)
Italien
Trin./Tobago
Irland
Kanada (..)
Portugal
Indonesien
Spanien
Cypern
Venezuela

annat språk än skolspråket
% av pop.
medelvärde
8.4
456
9.2
486
4.1
471
10.5
461
9.1
491
20.7
476
4.7
441
72.5
505
1.5
532
6.4
472
12.6
488
11.5
469
2.8
468
3.5
487
11.4
481
12.5
459
3.5
520
1.7
472
26.9
513
14.7
439
3.0
495
11.0
488
3.4
469
72.5
394
13.4
499
3.7
476
17.8
383

skolspråket
% av pop.
medelvärde
91.6
535
90.8
544
95.9
527
89.5
509
90.9
536
79.3
521
95.3
480
27.5
543
98.5
569
93.6
508
87.4
522
88.5
502
97.2
501
96.5
519
88.6
512
87.5
489
96.5
549
98.3
500
73.1
537
85.3
456
97.0
510
89.0
502
96.6
479
27.5
403
86.6
505
96.3
482
82.2
388

skillnad
70
58
56
48
45
45
39
38
37
36
34
33
33
32
31
30
29
28
24
17
15
14
10
9
6
6
5

Källa: Elley, 

För såväl -åringarna som -åringarna hade Nya Zeeland de största skillnaderna i
testresultat mellan elever som talar skolspråket hemma och elever som talar ett annat
språk hemma. Bland -åringarna var Sverige det land efter Nya Zeeland som hade de
största prestationsskillnaderna mellan elever med annat hemspråk än undervisningsspråket och elever som också talade undervisningsspråket hemma. Samma jämförelse
bland -åringarna visade mindre prestationsskillnader mellan svenska elever och
invandrarelever och Sverige hade en bättre position i den internationella jämförelsen.
De länder som hade relativt små skillnader i resultat mellan de två grupperna tycks ofta
vara länder där antingen andelen elever med annat hemspråk än skolspråket var mycket liten (t.ex. östra Tyskland , procent respektive , procent) eller där medelvärdet
för elever med skolspråket som hemspråk låg lågt. De -åriga spanskspråkiga eleverna
från Spanien hade t.ex. ett medelvärde på testresultatet som var lägre än de elever som
8

Läsning bland elever med invandrarbakgrund

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.45

Page 9

2. Läsning, skolresultat och val av utbildningslinjer bland elever med invandrarbakgrund

Tabell ..

Resultat på läsförståelsetest för -åriga elever som talar annat språk än
skolspråket och för elever som talar skolspråket hemma

land
Nya Zeeland
Tyskland (väst)

Cypern
Danmark
Belgien (fr.)
Sverige
Schweiz
Norge
Ungern
Singapore
Hong Kong
Italien
Frankrike
Irland
Trin./Tobago
Finland
Nederländerna
Island
Slovenien
Venezuela
Grekland
Filippinerna
Portugal
Kanada (..)
Zimbabwe
Spanien
Botswana
Tyskland (öst)
Thailand
Nigeria

annat språk än skolspråket
% av pop.
medelvärde
5.6
470
8.4
455
3.8
478
0.4
437
2.5
470
8.7
435
5.1
501
15.0
497
1.9
473
0.6
493
74.1
523
4.1
495
26.1
488
3.9
516
1.2
482
16.1
456
0.6
533
9.1
489
0.4
508
6.3
506
5.3
394
2.8
487
89.6
428
1.6
504
7.6
506
83.2
371
11.4
481
61.4
328
0.8
521
38.7
476
41.2
403

skolspråket
% av pop. medelvärde
94.4
551
91.6
530
96.2
539
99.6
497
97.5
527
91.3
491
94.9
549
85.0
544
98.1
519
99.4
536
25.9
566
95.9
537
73.9
525
96.1
552
98.8
513
83.9
485
99.4
562
90.9
518
99.6
536
93.7
534
94.7
421
97.2
510
10.4
449
98.4
524
92.4
524
16.8
385
88.6
491
38.6
334
99.2
527
61.3
479
58.8
400

skillnad
81
75
61
60
57
56
48
47
46
43
43
42
37
36
31
29
29
29
28
28
27
23
21
20
18
14
10
6
6
3
–3

Källa: Elley, 

har ett annat hemspråk än skolspråket i Kanada (..), östra Tyskland, Portugal,
Finland, Frankrike, Schweiz och Sverige.
Trots att invandrarelevernas resultat generellt låg lägre än resultatet för eleverna från
majoritetsbefolkningen så skiftade också invandrarelevernas resultat mycket mellan
länderna. I några länder låg invandrarelevernas läsförståelse över det internationella
medelvärdet (), i andra länder något under och i ytterligare andra mycket under.
Dessutom var standardavvikelsen genomgående större för gruppen elever med annat
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2. Läsning, skolresultat och val av utbildningslinjer bland elever med invandrarbakgrund

hemspråk än skolspråket än för de elever som också talade skolspråket hemma. Delvis
hänger detta samman med att dessa grupper var mindre och därmed känsligare för
extremvärden, men antagligen beror det också på att skillnaderna inom invandrargrupperna var större än inom majoritetsgrupperna.
”International Adult Literacy Survey” () undersökte läskunskaperna i den vuxna
befolkningen i åldern  -  år (Statistics Canada, , ). Tabell . visar skillnader mellan den infödda befolkningen och invandrare.
Tabell ..

Andel av undersökningspopulationen som är invandrare eller infödda
fördelade efter läskunnighetsnivå (%) i  undersökningen

land
Kanada
Nederländerna
Schweiz
(franskspråkiga)
Schweiz
(tyskspråkiga)
Sverige
Tyskland
USA

nivå 1
14.8
31.1
8.9
27.4
10.2

nivå 2
25.6
21.3
25.4
30.8
29.3

nivå 3
35.4
19.3
45.2
30.0
42.6

invandrare
födda i Schweiz

31.5
8.7

28.1
31.3

29.4
41.9

11.0
18.1

invandrare
födda i Sverige
invandrare
födda i Tyskland
invandrare
födda i USA
invandrare

56.6
4.3
24.7
7.8
23.2
17.5
54.2

20.7
18.0
27.3
32.1
40.1
27.4
19.7

14.5
40.3
30.8
40.7
24.8
34.0
19.1

8.2
37.3
17.2
19.4
11.9
21.2
6.9

födda i Kanada
invandrare
födda i Nederländerna
invandrare
födda i Schweiz

nivå 4/5
24.2
28.3
20.5
11.8
18.0

Källa: Statistics Canada, OECD, 

Som framgår av tabellen återfinns i samtliga länder en betydligt större andel av invandrarna än de infödda på nivå  som är den lägsta läskunnighetsnivån i de test som användes inom  projektet. Med undantag av Kanada gäller det motsatta för den högsta
nivå  /.

2.2. Skolresultat och val av utbildningslinjer bland elever
med invandrarbakgrund
En rad undersökningar visar att elever med invandrarbakgrund i genomsnitt har sämre
skolresultat än elever från majoritetsbefolkningen, är mindre välrepresenterade i teoretiskt inriktade utbildningar inom sekundärskolan än majoritetsbefolkningen och att de
i mindre utsträckning än majoritetsbefolkningen fortsätter till högre studier (,
10
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2. Läsning, skolresultat och val av utbildningslinjer bland elever med invandrarbakgrund

). I en rapport från  (a) konstaterades att elever från minoritetsgrupper
löper större risk än elever från majoriteten att prestera dåligt i skolan, att bli ”dropouts” och att bli arbetslösa.
Uppgifter från Danmark tyder på att invandrarbarnen i regel klarar sig sämre än de
danska barnen i skolan. Färre utländska ungdomar än danska fortsätter efter grundskolan till vidare utbildning. Andelen utländska ungdomar som fortsätter till vidare
utbildning har dock ökat (Danmarks Lærerforening, ). Också uppgifter från Norge
visar att ungdomar med invandrarbakgrund har större problem än norska ungdomar i
gymnasieskolan och oftare slutar gymnasieskolan efter ett par månader (Follestad,
). Siffror från Tyskland visar att  procent av de utländska eleverna slutar skolan
efter nio år och ungefär / av dem utan formella kvalifikationer. Motsvarande siffror
för de tyska barnen är , procent respektive , procent (Hoffmann, ). Få invandrarbarn fortsätter till det prestigefyllda tyska gymnasiet. Läsåret / hade endast
, procent av alla gymnasieelever invandrarbakgrund, medan motsvarande siffra för
grundskolan var , procent (Damanakis, ).
I en studie (Skolverket, ) av vad svenska elever och elever med invandrarbakgrund gjort efter grundskolan visade sig att skillnaden i betyg från gymnasieskolan mellan grupperna inte var så stor. De svenska eleverna låg , betygssteg högre än eleverna
med invandrarbakgrund.  procent av de svenska eleverna fortsatte till gymnasieskolan och  procent av invandrareleverna. Fyra år efter avslutad grundskola hade  procent av de svenska eleverna och  procent av invandrareleverna genomgått någon
gymnasielinje. Bland de svenska eleverna hade  procent betyg från gymnasieskolans
 -  åriga studieförberedande linjer och  procent från de  -  åriga yrkesförberedande
linjerna, medan motsvarande siffror för invandrareleverna var  procent respektive
 procent. Allmänt kunde konstateras att; ”Invandrargruppen söker i något mindre
utsträckning till gymnasieskolan och bland dem som söker finns i jämförelse med den svenska gruppen något fler som inte kommer in. Andelen som valt kort specialkurs är något större i invandrargruppen, likaså andelen som avbrutit sina gymnasiestudier.” (Skolverket,
, s.  - ). Också i en annan undersökning om i vilken omfattning elever i Sverige
fortsatte till teoretiska gymnasieutbildningar och högskolestudier (Similä, ) visade
det sig att svenska elever i högre grad än invandrarelever gick på teoretiska linjer i gymnasieskolan och högskoleutbildningar. En undersökning av ungdomsstyrelsen visade att
ca  procent av ungdomarna födda  saknade slutförd gymnasieutbildning i början
av året , dvs det år då de fyller  år. Bland utländska ungdomar var motsvarande
siffra runt  procent (”Många hoppar av gymnasiet”, ).
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Vilka faktorer påverkar läsning
och skolresultat?

Alla inlärningsprocesser, och inte minst läsinlärning, är komplicerade processer som
påverkas av en rad faktorer. Det finns anledning att anta att det finns generella faktorer som i någon utsträckning påverkar alla elever och faktorer som mer specifikt påverkar elever med invandrarbakgrund. I kapitel  diskuteras de generella faktorer som
påverkar elevers skolresultat och läsning och i kapitel  de specifika faktorer som påverkar skolresultat och läsning bland elever med invandrarbakgrund.

3.1.

Generella faktorer

Något förenklat kan de faktorer som kan antas påverka elevers skolresultat och läsning
indelas i tre grupper; individrelaterade, familjerelaterade och skolrelaterade. Vad det
gäller individrelaterade faktorer vet vi att sådana faktorer som ålder och kön har betydelse för inlärningsprocesser hos yngre barn. Familjens ekonomiska resurser och föräldrars utbildning är familjerelaterade faktorer som påverkar inlärning. Skolmiljö,
lärarkaraktäristika och undervisningsmetoder är skolrelaterade faktorer som kan påverka inlärningsprocessen. Självfallet finns ett samband mellan individrelaterade, familjerelaterade och skolrelaterade faktorer. Många av individens egenskaper är relaterade till
arvs- eller miljöfaktorer som hänger samman med familjebakgrunden. Familjebakgrund i sin tur påverkar var barnet växer upp och därmed också i viss utsträckning i
vilka skolor som barnet kommer att få sin undervisning.

3.2.

Individrelaterade faktorer

Barns läsförmåga utvecklas i regel med åldern. Elever i en högre årskurs läser bättre än
de i en lägre årskurs. För elever i samma årskurs visade resultaten från den svenska undersökningen att de elever som hade börjat skolan ”för sent” eller gått om en klass
hade sämre genomsnittliga resultat än de övriga eleverna. Det kan i regel förklaras med
att dessa elever börjat skolan ”för sent” eller gått om en årskurs på grund av språkliga,
kognitiva eller socioemotionella problem. De elever som hade börjat skolan ”för tidigt”
hade bättre genomsnittliga resultat än de övriga eleverna. Detta kan antagligen förklaras med att denna grupp utgör ett mycket positivt urval där såväl föräldrar som förskollärare gjort bedömningen att de är tillräckligt mogna att börja skolan. Bland de elever som börjat skolan det läsår som de fyllde  år hade de som var födda tidigt på året
bättre resultat än de som var födda sent på året (Taube, a). Dessa resultat ligger i
12
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3. Vilka faktorer påverkar läsning och skolre sultat?

linje med resultat från annan läsforskning (”Bergenprosjektet”, ) och stödjer uppfattningen att det finns en mognadsfaktor som inverkar på läsutvecklingen.
De flesta undersökningar av relationen mellan pojkars och flickors läsning under de
första skolåren visar att flickor genomsnittligt har bättre resultat på lästest än pojkar
(Malmquist, ; Brusselmans-Dehairs, Henry, Beller & Gafni, ). I -undersökningen bekräftades denna iakttagelse för samtliga deltagande länder vad det gällde
de -åriga eleverna och för nästan samtliga länder för de -åriga eleverna (Elley, ).
Resultaten från den svenska -undersökningen visade att flickorna läste bättre än pojkarna i såväl årskurs  som årskurs  (Taube, a). Flickors försprång i läsning tycks
dock minska med barns och ungdomars ålder, vilket delvis talar för att skillnaderna
hänger samman med skillnader i mognad mellan pojkar och flickor (Wagemaker m.fl.,
).

3.3.

Familjerelaterade faktorer

En rad faktorer relaterade till familjen kan ha betydelse för barns och ungdomars läsning. Malmquist () noterar ett signifikant positivt samband mellan barns läsförmåga och a) faderns skolutbildning, b) moderns skolutbildning, c) socialgruppstillhörighet, d) antal böcker i hemmet, e) föräldrarnas sammanlagda taxerade inkomst,
f ) antal rum i hemmet och g) barnets disposition av ett eget rum i hemmet.
Inom -undersökningen undersöktes sambandet mellan olika familjerelaterade
faktorer och läsning, bl.a. familjens socio-ekonomiska status, böcker och tidningar i
hemmet och stödjande aktiviteter i hemmet. För att mäta den socio-ekonomiska standarden tillfrågades eleverna om olika ägodelar i familjen och om egna ägodelar. Det
fanns en korrelation mellan denna variabel och elevers läsning, men inte särskilt stark
(Elley, ). Purves och Elley () konstaterar att den använda metoden för att mäta
socio-ekonomisk standard antagligen inte var ett tillräckligt känsligt mätinstrument i
många av de mer välmående länderna. Antalet böcker i hemmet visade dock ett mycket klart samband med barnen och ungdomarnas läsfärdigheter (Elley, ; Elley, ).
Stödjande aktiviteter i hemmen, som till exempel att föräldrarna läser högt för barnen
eller att barnen läser högt för föräldrarna, hade i många fall en negativ korrelation med
läsfärdigheterna. Antagligen är dessa aktiviteter av större betydelse för yngre barns
läsutveckling än för dem som redan börjat skolan (Purves & Elley, ).
De svenska resultaten i -undersökningen följer det internationella mönstret.
Intellektuella resurser i form av många böcker och föräldrar med lång utbildningstid
var mer betydelsefulla i samband med barnens läsutveckling än rent ekonomiska
resurser (Taube, a).
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3.4.

Skolrelaterade faktorer

Skolrelaterade faktorer kan delas in i tre grupper, ramfaktorer, lärarkaraktäristika och
undervisningsstrategier. Med ramfaktorer kan menas dels faktorer relaterad till skolan
så som skolans storlek, lärartäthet, speciallärartäthet och resurser och dels faktorer relaterade till klassen så som klasstorlek, årskursblandade/årskurshomogena klasser, andel
elever med invandrarbakgrund i klassen, andel elever med specialundervisning i läsning, undervisningstid och klassens resurser. Lärarkaraktäristika kan vara lärarens
utbildning, kön, läsvanor och undervisningserfarenhet. Undervisningstrategier är det
sätt på vilket läsundervisningen läggs upp, som t.ex. diagnostiserande undervisning,
förståelseinriktad undervisning, elevcentrerad kreativ pedagogik, strukturerad undervisning enligt traditionella metoder, lärarens högläsning, undervisningsintensitet och
biblioteksinriktad undervisning (Taube, Lundberg & Skarlind, ).
Malmquist () pekar på faktorer som hög skolfrånvaro, täta byten av skola,
instruktionsmaterial och undervisningsfaktorer som viktiga variabler som påverkar elevernas läsning i negativ riktning. Vidare framhålls betydelsen av lärarens personlighet
och undervisningsskicklighet. I Malmquists studier noterades ett signifikant positivt
samband mellan lärarens levnadsålder samt antal tjänsteår och elevernas lässkicklighet.
Inom -undersökningen undersöktes en rad skolfaktorer utifrån den uppdelning
som gjordes ovan. Elley (; ) konstaterar att elever från länder med större skolor tenderar att ha bättre resultat än de från länder med mindre skolor. Elever från länder med en större andel kvinnliga lärare har bättre resultat än de från länder med färre
kvinnliga lärare. Länder med något längre lärarutbildning har bättre resultat än de med
något kortare. I länder där man ger mer läxor är resultaten bättre än där färre läxor ges.
Länder där eleverna kunde få specialiserad individuell undervisning presterade bättre
än de där detta inte erbjöds. Tillgång till välförsedda bibliotek hade en starkt positiv
korrelation med läsfärdigheterna. Däremot kunde Elley inte finna några signifikanta
samband mellan läsfärdigheterna och klasstorlek, skolårets längd, antal lektioner per
vecka och särskilda läsläxor. Lundberg och Linnakylä () finner i sin analys av undersökningen att lärarnas undervisningserfarenhet och användande av olika metoder
såsom förståelseinriktad undervisning, betoning av ”phonics” och betoning av utvärdering är positivt korrelerade med elevernas läsförmåga. Postlethwaite och Ross ()
anser, baserat på resultaten från -undersökningarna, att skolor som bedriver effektiv
läsundervisning har välförsedda bibliotek, har fler kvinnliga än manliga lärare, är större än genomsnittet, har klassrumsbibliotek, har rektorer med starkt stöd bland föräldrarna, uppmuntrar olika aktiviteter för att förbättra elevernas läsning, uppmuntrar eleverna att läsa mycket, har lärare som betonar förståelsen av det lästa samt lärare som
genomför regelbundna utvärderingar av elevernas läsutveckling. Utifrån -resultaten
beskriver Lundberg () en lärare som är skicklig i läsundervisning som en lärare som
oftast är kvinna, har lång lärarerfarenhet, läser mycket, har haft klassen en längre tid så
14
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att han/hon väl känner eleverna, använder olika metoder för att utvärdera och följa elevernas läsutveckling, ger många tillfällen till eleverna att läsa, uppmuntrar läsning också
på fritiden, betonar förståelsen av texten samt använder ”phonics” för att hjälpa elever
med särskilda behov och för att läsa okända ord.
I analysen av den svenska delen av -undersökningen finner Taube, Lundberg och
Skarlind () att den ramfaktor som starkast korrelerar positivt med elevernas läsfärdigheter är föräldrarnas samarbete med skolan. Det lärarkaraktäristika som har den
starkaste korrelationen med läsfärdigheterna är lärarens undervisningserfarenhet. Bland
undervisningsstrategier var det framförallt biblioteks- och förståelseinriktad undervisning som kunde förklara något av variationen i klassernas läsprestationer.

3.5.

Relationen mellan olika faktorer

En viktig fråga i detta sammanhang är hur dessa olika faktorer förhåller sig till varandra. Är någon faktor mer avgörande än de andra eller spelar de alla samma roll?
Lundberg och Linnakylä () konstaterar i sin analys av -undersökningen att oavsett land, språk, kultur, välstånd och undervisningsresurser så är den enskilda faktor
som är av störst betydelse för utvecklingen av läsfärdigheter den ”läsmiljö” som finns i
hemmet. I den svenska -undersökningen kunde  procent av skillnaderna i elevernas läsfärdigheter hänföras till elevvariationen,  -  procent till skillnader mellan skolor och , procent till skillnader mellan lärare och undervisningsmetoder (Taube,
Lundberg & Skarlind, ). Detta kan ses som ett tydligt tecken på att det som vi ovan
kallade individ- och familjerelaterade faktorer spelar en betydligt viktigare roll än skolfaktorerna. Dessa resultat ligger väl i linje med annan läsforskning och annan forskning
kring elevers skolprestationer. En mer komplicerad frågeställning i relation till detta är
hur individfaktorer, familjefaktorer och skolfaktorer samspelar. Vissa undervisningsstrategier kan t.ex. antas bättre passa elever med viss familjebakgrund (Björklid &
Fischbein, ).
Taube, Lundberg och Skarlind () antar att när en viss tröskelnivå uppnåtts i skolresurserna kommer elevernas läsprestationer att bestämmas av bakgrundsfaktorer i hem
och samhälle som i stor utsträckning ligger utanför skolans räckvidd. De antar vidare
att Sverige har uppnått en sådan tröskelnivå.
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Faktorer specifika för elever
med invandrarbakgrund

I detta kapitel diskuteras först hur de faktorer som nämnts i kapitel  möjligen kan
påverka elever med invandrarbakgrund på ett annat sätt än de påverkar svenska elever,
därefter diskuteras vilken eventuell påverkan invandring och olika språklig och kultur
bakgrund kan ha på elever med invandrarbakgrund.

4.1.

Individ- och familjerelaterade faktorer

Det är rimligt att anta att de faktorer som vi nämnt i kapitel  (individ-, familje- och
skolfaktorer) också påverkar elever med invandrarbakgrund. Den intressanta frågan i
detta sammanhang är om denna påverkan på dessa elever är starkare, svagare eller
i något annat avseende skiljer sig från hur eleverna från majoritetsbefolkningen påverkas.
Vissa skillnader mellan pojkar och flickors läsning var t.ex. i  Reading Literacy
undersökningen (Wagemaker m.fl. ) kulturrelaterade. I en bearbetning av resultat
från den nationella utvärderingen  för elever i årskurs  fann Elmeroth () att
effekterna av kön på läsfärdigheter var större bland elever med invandrarbakgrund än
bland övriga elever, med undantag för de elever med invandrarbakgrund som hade utrikes födda föräldrar. I den gruppen var effekten av kön mindre än bland andra elever.
Från den svenska -undersökningen vet vi att invandrarelever genomsnittligt var
något äldre än svenska elever (Taube & Fredriksson, ). Inom invandrargruppen var
sambandet mellan ålder och läsning detsamma som bland de svenska eleverna.
Sambandet mellan läsförmåga och antalet böcker i hemmet var i den svenska undersökningen starkare bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska
eleverna. Invandrarelever kom också oftare än svenska elever från hem där man inte
prenumererade på dagstidningar. Tillgång till en dagstidning hängde i högre grad samman med goda läsprestationer bland invandrareleverna än bland de svenska eleverna
(Taube & Fredriksson, ). Elmeroth () fann också att effekten av bokläsning på
läsfärdigheter var större hos eleverna med invandrarbakgrund än bland övriga elever.

4.2.

Specifika faktorer

Det finns också anledning att tro att elever med invandrarbakgrund påverkas av specifika faktorer som skiljer dem från elever från majoritetsbefolkningen. Sådana faktorer
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skulle kunna vara invandringen i sig och skillnader mellan de språk och kulturer som
invandrarna har jämfört med majoritetsbefolkningens språk och kultur.
I diskussionen om elever med invandrarbakgrund är det viktigt att inse hur många
olika grupper som innefattas i detta begrepp. Det är inte enbart en fråga om elever från
olika länder och med olika språk och kulturer utan också en fråga om när eleverna har
invandrat och hur de invandrat. I begreppet elever med invandrarbakgrund inbegrips
ofta elever som tillhör det som kallas andra generationens invandrare och ibland även
tredje generationen. Det innebär att bland barn med invandrarbakgrund i skolan finns
elever som är födda i Sverige, elever som invandrade före skolstarten och elever som
redan börjat i skolan i sitt hemland innan de flyttade till ett annat land. Det kan också
finnas elever som enligt svenska skolnormer redan skulle gått ett par år i skolan, men
som vid invandringen helt saknar skolgång. Bland elever med invandrarbakgrund finns
barn som bor i familjer där bägge föräldrarna utvandrat från samma land, barn från
familjer där föräldrarna utvandrat från olika länder och barn från familjer med en
utlandsfödd förälder och en förälder född i Sverige.

4.3.

Invandringen

Invandringen i sig kan betraktas som en process som ”har en djup och livsomvälvande
inverkan på en människa” (Söderlindh, , s. ). Man kan i detta sammanhang rent
av tala om en slags invandringskris som innebär att processer startas som lämnar bestående spår i personligheten. Sådana processer kan vara utvecklande, men också göra livet
svårare (Söderlindh, ). Alla invandrare möter i något avseende en ny kultur och
nytt språk.
Vilka spår dessa processer sätter kan antas delvis bero på en persons skäl att utvandra. Bland invandrare finns minst två stora grupper: de som är att betrakta som
arbetskraftsinvandrare och de som är flyktingar. Bland såväl arbetskraftsinvandrare som
flyktingar kan finnas stora skillnader i hur man ser på sin situation som invandrare. Har
man kommit för gott eller avser man att flytta tillbaka så snart tillräckligt med pengar
har tjänats ihop eller det politiska läget i hemlandet förändrats? Allt detta kan påverka
familjers framtidsperspektiv och därmed hur man ser på utbildningen i det nya landet
och motivationen att lära ett nytt språk.
De effekter som invandringen har på en människa kan antas till viss del avklinga
efterhand som personen finner sig tillrätta med sin identitet och sitt liv i det nya landet. Bland annat visar statistik att de invandrare som kom för  år sedan eller mer har
ungefär inkomster av samma storlek som svenskar, medan de som kommit senare har
väsentligt lägre inkomster (, ). Även om ”invandringens effekt” klingar av kan
ändå förmodas att invandringen som fenomen kan påverka såväl andragenerationens
som tredjegenerationens invandrare. Det faktum att det ofta refereras till andragenera-
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tionens och till och med till tredjegenerationens invandrare visar indirekt på att invandringen som sådan har en långsiktig verkan inte bara på den person som invandrar, men
också på dennes barn och kanske till och med barnbarn.
Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är av intresse att jämföra elever med olika
typer av invandrarbakgrund, så som flyktinginvandring eller arbetskraftinvandring, när
skolprestationer i allmänhet och läsfärdigheter i synnerhet studeras bland elever med
invandrarbakgrund. Det är också av intresse att jämföra elever som invandrat själva
med elever som är födda i familjer som invandrat. Det finns få eller inga undersökningar som jämfört elever som kommit genom flyktinginvandring med elever som
kommit genom arbetskraftinvandring. Det finns däremot flera undersökningar som
jämfört elever som invandrat själva med elever som är födda i familjer som invandrat.
I Australien är första generationens invandrare underrepresenterade i den högre
utbildningen, medan andra generationens invandrare är lika väl eller i vissa fall bättre
representerade i högre utbildning än ungdomar från majoritetsbefolkningen
(Zubrzycki, ). I en rapport från  (a) konstaterades att skolresultaten i
regel förbättras bland andra och tredje generationens invandrare. I en svensk jämförelse mellan elever från olika språkgrupper med annat hemspråk än svenska fyra år efter
avslutad grundskola fann man att vistelsetidens längd i Sverige var en väsentlig bakgrundsfaktor för att förklara hur det gick i skolan (Löfgren, ). En senare svensk
undersökning (Skolverket, ) fann stora skillnader vad gäller antagning och val av
studieprogram i gymnasieskolan mellan invandrargrupper som vistats i Sverige olika
lång tid. Bland de ungdomar som gick igenom gymnasieskolan fanns däremot endast
en svag indirekt relation mellan vistelsetid och studieframgång. I en annan svensk
undersökning om i vilken omfattning elever fortsatte till teoretiska gymnasieutbildningar och högskolestudier (Similä, ) visades att det fanns en väsentlig skillnad
mellan å ena sidan de invandrarelever som var födda i Sverige eller som hade invandrat
före  års ålder jämfört med dem som invandrat senare. De senare hade i mindre
utsträckning fortsatt till teoretiska gymnasieutbildningar och högskolestudier, medan
de förra visade upp ungefär samma mönster som de svenska eleverna.
Elmeroths analys () av den nationella utvärderingen i årskurs   visade att
resultaten på proven i svenska bland de elever som identifierats som elever med invandrarbakgrund var lika goda för de med båda föräldrarna födda i Sverige som för de med
en förälder född i Sverige, men lägre för de elever med båda föräldrarna födda utomlands. Bortfallet inom den sistnämnda gruppen var också större än inom de andra.
Likaså hade elever med skolgång i annat land sämre resultat på proven i svenska än de
som ej gått i skola utomlands. Dessa elever hade också större bortfall på proven än de
som ej gått i skola utomlands. Elever med längre vistelsetid i Sverige hade bättre resultat än elever med kortare tid i Sverige. Resultaten för eleverna i årskurs  med invandrarbakgrund på den nationella utvärderingens matematik prov visad samma tendens.
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Elever med båda föräldrarna födda utomlands hade i mindre utsträckning valt särskild
kurs i matematik, hade större bortfall på provet och sämre resultat än de övriga eleverna med invandrarbakgrund. Elever som hade gått i skola i annat land än Sverige hade
lägre medelvärde på matematikprovet än de som enbart gått i skola i Sverige samt hade
i högre utsträckning än de andra valt allmän kurs i matematik. På den nationella utvärderingens prov i engelska hade eleverna med båda föräldrarna födda utomlands ett större bortfall än de övriga invandrareleverna. De hade också i mindre utsträckning valt
särskild kurs än de andra. En stor andel av dessa elever hade börjat läsa engelska först
på högstadiet. Detsamma gällde för de elever som hade gått i skola i annat land i jämförelse med de övriga eleverna med invandrarbakgrund.

4.4.

Språkliga och kulturella faktorer

Gruppen invandrare består av individer från olika länder med olika språk. En rad
undersökningar visar att det finns avsevärda skillnader mellan dessa grupper. Några
grupper ligger väl i nivå med majoritetsbefolkningens skolprestationer, och i några fall
till och med över, medan andra ligger under.

4.4.1. Skillnader mellan invandrare från olika länder
Uppgifter från Danmark visar att ungdomar med pakistansk bakgrund går i lika hög
utsträckning på gymnasium som danska ungdomar, dvs.  procent av en åldersgrupp.
Bland turkiska ungdomar utgör däremot andelen gymnasieelever av en årskull enbart
c:a  -  procent. De turkiska ungdomarna är den invandrargrupp i Danmark som procentuellt sett har den lägsta andelen gymnasieelever (Danmarks Lærerforening, ).
Också i Norge finns skillnader mellan olika invandrargrupper med avseende på hur bra
de klarar sig i gymnasiet. Elever från Indien, Polen och Vietnam klarar sig bättre än elever från Pakistan, Marocko och Turkiet (Follestad, ). I Storbritannien har de asiatiska eleverna i regel betydligt bättre skolresultat än de elever som har sin rötter i
Västindien. Den asiatiska gruppen har resultat fullt jämförbara med, och i många fall
även bättre än, elever från majoritetshem (Husén m.fl., ). Siffror från Tyskland
visar att bland de invandrarelever som gick i gymnasiet kom c:a hälften från andra
invandrargrupper än de som brukar refereras till som gästarbetare (Damanakis, ).
I Australien är ungdomar av polskt, ungerskt, tjeckiskt och baltiskt ursprung bättre
representerade vid universiteten än de australiensiska ungdomarna, medan däremot
ungdomar av turkiskt, libanesiskt eller maltesiskt ursprung är sämre representerade vid
universiteten än de australiska ungdomarna (Zubrzycki, ).
I den svenska undersökning som jämförde elever från olika språkgrupper med annat
hemspråk än svenska fyra år efter avslutad grundskola fann man stora skillnader mellan olika invandrargrupper med avseende på hur det gick i skolan (Löfgren, ).
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Skolverkets undersökning om vad elever med annat hemspråk än svenska gjorde fyra år
efter grundskolan () fann stora skillnader mellan olika invandrargrupper med avseende på huruvida de arbetade, studerade eller var arbetslösa. Högst andel studerande
fanns inom den persiska gruppen med  procent, medan den lägsta andelen fanns i
den danska gruppen med  procent. Bland de elever med annat hemspråk än svenska
som genomgått gymnasieskolan fanns stora skillnader i medelbetyg. De bästa resultaten hade den engelsktalande och den persisktalande gruppen, medan de sämsta resultaten uppnåddes av den turkiska och arabiska gruppen. I undersökningen (Similä,
) om i vilken omfattning elever i Sverige fortsatte till teoretiska gymnasieutbildningar och högskolestudier visade sig att skillnaderna var stora mellan olika invandrargrupper. För elever från bl.a. Baltikum, Polen och Västeuropa var andelen som gick på
teoretiska gymnasielinjer och högskolan högre än bland svenska elever. Däremot var
andelen elever från Danmark, Finland, Grekland och Turkiet på teoretiska gymnasielinjer och i högskoleutbildning lägre än andelen svenska elever.
Elmeroth () fann i sin studie av den nationella utvärderingen att bland elever
med båda föräldrarna födda utomlands de med en mor född i något av de nordiska
länderna klarade sig bättre på läsproven i svenska än de med mödrar födda i övriga delar
av världen. I matematik valde elever med mödrar från Europa i större utsträckning
särskild kurs än de med mödrar från andra delar av världen. Elever med mödrar från
Afrika hade lågt medelvärde och stort bortfall på matematikprovet. Bland eleverna i
särskild kurs hade de med mödrar från Syd- och Mellanamerika de lägsta medelvärdena på matematikprovet. På engelskproven hade eleverna med mödrar från Norden och
det övriga Europa det lägsta bortfallet. Elever med mödrar från övriga Europa och
Afrika valde i större utsträckning särskild kurs i engelska än de med mödrar från övriga delar av världen.

4.4.2. Språket
Det förefaller rimligt att elevers olika språkliga bakgrund kan ha betydelse för läsinlärningen och läsutvecklingen. Om man lär sig läsa på ett språk som är mycket likt ett
annat språk med avseende på fonologi, grammatik och ordförråd, bör rimligen läsningen på det andra språket vara tämligen lätt. Om språken är mycket lika kan man
också anta att det är av mindre betydelse vilket språk läsinlärningen sker på, eftersom
det andra språket sedan också kommer att kunna läsas utan större svårigheter. Om
språken däremot är mycket olika har eleven mindre nytta av vad som har lärts på det
ena språket vid läsning på det andra språket, men fortfarande kan dock vissa kunskaper på det ena språket vara till viss hjälp om bägge språken använder samma alfabet.
Ytterligare en faktor av betydelse i detta sammanhang är språkens status. Om
invandraren har ett modersmål som har hög status i värdlandet kan man tänka sig att
läsinlärningen på detta språk lättare accepteras och att därmed processen att gå ifrån det
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ena språket till det andra underlättas. Det samma gäller eventuellt för värdlandets
majoritetsspråk. Om detta språk är ett språk med hög status inte bara i det egna landet, utan också internationellt, kan tänkas att många ungdomar och vuxna bland
invandrarna redan kan språket när de kommer till landet och är synnerligen motiverade att förbättra sina kunskaper. En sådan inställning kan även den invandrare ha som
inte räknar med att stanna i det nya värdlandet. Om värdlandets språk har låg internationell status är det dels inte särskilt troligt att många invandrare redan kan språket och
motivationen att lära språket kanske enbart är hög bland dem som räknar med att definitivt stanna.

4.4.3. Skriften
Allmänt antas att kodningen av skriften går till på samma sätt för alla språk som använder bokstavsskrift (Rayner & Pollatsek, ). Trots detta kan man fråga sig vilka eventuella skillnader som kan finnas mellan elever som kommer från kulturer som använder olika varianter av det latinska alfabetet och de som använder andra alfabet. Därtill
kommer naturligtvis frågan om eventuella skillnader mellan elever som använder ickealfabetiska skriftspråk och de som använder alfabetiska skriftspråk.
Bland olika skriftsystem skiljer man mellan de som bygger på ljudbaserade tecken
och de som bygger på begreppsbaserade tecken. Ljudbaserade tecken kan antingen vara
fonemiska tecken, dvs. ett tecken representerar i princip ett ljud, eller stavelsetecken där
varje tecken representerar en stavelse. Ett flertal skriftsystem så som det latinska, kyrilliska, grekiska och arabiska är baserade på ljudbaserade fonemiska tecken. Ett exempel
på ljudbaserade stavelsetecken är vissa skrivtecken i japanskan. De enda nu levande
skriftsystemen som bygger på ordtecken är kinesiskan och japanskan. Japanskan har tre
olika skriftspråk, varav två (hiragana och katakana) är stavelsebaserade och ett
begreppsbaserat (kanji) (Maho, ; Sampson, ).
Ett antagande skulle kunna vara att det för en elev som lärt sig att läsa på ett språk
som använder någon variant av det latinska skriftsystemet inte uppstår några större svårigheter att läsa på ett annat språk som också använder det latinska skriftsystemet.
Svårigheterna ökar om eleven lärt sig läsa något annat alfabetiskt skriftsystem så som
det kyrilliska, grekiska eller arabiska. Ytterligare svårigheter uppstår om eleven lärt sig
läsa ett skriftsystem som bygger på begreppsbaserade tecken.

4.4.4. Kulturen
Det finns allmänt två olika sätt att definiera kultur. Den ena definitionen handlar om
kultur som skapande konst; litteratur, bild, musik m.m. Den andra handlar om kultur
som människors beteenden och värderingar (Hannerz, ). Etnologerna Billy Ehn
och Orvar Löfgren () definierar kultur i termer av ”kollektivt medvetande”, ”system
av betydelser och symboler” samt ”de erfarenheter, kunskaper och värden som människor
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delar och som återskapas och förändrar socialt handlande” (s. ). I detta sammanhang är
kulturbegreppet främst av intresse ur betydelsen beteenden, värderingar, betydelser och
symboler.
Språket återspeglar vårt sätt att tänka och den verklighet vi lever i, några språkvetare är t.o.m. beredda att vända på detta sammanhang (Linell, ). Om två språk kommer från mycket skilda kulturkretsar återspeglas detta rimligen i de uttryck och ordvändningar som förekommer i språket. Om ett språk är mycket annorlunda än ett
annat i detta avseende kan antas att detta påverkar läsinlärning på det andra språket.
En aspekt av kulturen är också den betydelse som skiften har. Man kan tänka sig en
skala från kulturer som saknar skriftspråk till kulturer där skriften och den bokliga bildningen har ett högre värde än i den västerländska kulturen. Det verkar rimligt att anta
att detta kan vara en faktor som också påverkar läsningen på ett nytt språk. Den litterära traditionen i kulturen kan vara av betydelse för så väl läsinlärningen som för skolframgången. Om den bokliga bildningen och skrivkonsten är en viktiga delar av en kultur kan det antas underlätta läsinlärningen också på ett annat språk. Läskunnighet har
också olika status i olika kulturer. Betraktas allt som är skrivet som ”sant” eller kan det
ifrågasättas? Finns det rik tillgång på tryckt material eller ej? Det sociala sammanhang
i vilket en elev lärt sig läsa på sitt första språk kan ha avsevärd effekt på hans/hennes
förmåga att lära sig läsa på ett andraspråk (Grabe, ).
Greaney och Neuman () visar i en undersökning att barn från olika länder skiljer sig åt med avseende på hur de ser på syftet med läsning, t.ex. ansåg  procent av
de österrikiska elever som deltog i undersökningen att de läste för att lära medan enbart
 procent av de danska eleverna hade samma uppfattning. Elley () lyfter i sina
kommentarer till  undersökningens resultat fram bristen på lästradition som en förklaring till varför elever med ett annat hemspråk än skolspråket i Nya Zeeland, i huvudsak elever från olika Stillahavsöar, har låga resultat på lästestet. Husén m.fl. () pekar
på resultat från undersökningar i Nederländerna där det skrivna språkets roll i invandrarelevernas kulturer visade sig vara av avgörande betydelse för skolresultaten.
Likaså kan skiftande utbildningstraditioner finnas i olika länder. I vissa länder är av
tradition utbildning en väg att förbättra sina karriärmöjligheter, medan i andra länder
andra omständigheter än utbildning avgör livskarriären. Tilltron till formell skolutbildning och alfabetisering har successivt växt fram eller är under framväxande i olika
samhällen (Fägerlind & Saha, ).

4.4.5. Transfer
Av avgörande betydelse för diskussionen om språk och läsning är begreppet transfer.
Med detta avses inlärning i en situation som påverkar inlärningen i en annan situation.
Man kan urskilja tre möjligheter;
)
positiv transfer föreligger när tidigare inlärning underlättar senare inlärning,
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)
)

negativ transfer föreligger när tidigare inlärning försvårar senare inlärning samt
noll transfer föreligger när tidigare inlärning inte påverkar senare inlärning.

Den traditionella experimentdesignen är att låta en experimentgrupp först lära sig uppgift A och sedan uppgift B, medan kontrollgruppen enbart lär sig uppgift B. Om experimentgruppen har betydligt bättre resultat på uppgift B än kontrollgruppen kan positiv transfer anses föreligga mellan uppgifterna A och B. Om kontrollgruppen däremot
har bättre resultat på uppgift B kan antas att negativ transfer föreligger och slutligen om
bägge grupperna har likvärdiga resultat kan noll transfer anses föreligga (De Cecco,
).
Inom språkforskning talas också om transfer. Här i betydelsen att drag från modersmålet, eller något annat redan inlärt språk, förs över till det språk som håller på att läras
in. Positiv transfer är när överföringen ger upphov till en korrekt struktur på det nya
språket och negativ transfer är då överföringen ger upphov till en felaktig struktur
(Viberg, ).
Transferbegreppet överfört på läsinlärning är en fråga om vilken betydelse läsinlärningen på ett språk har för läsningen på ett annat språk. Det kan också ses ur perspektivet hur inlärning av ett språk påverkar läsinlärningen på ett annat. I det första fallet
skulle man i princip kunna undersöka transfer med den traditionella experimentdesignen.
Det andra perspektivet ovan låter sig inte kontrolleras på samma sätt. Det är självklart att om läsinlärningen sker på samma språk som barnet först lärt sig tala är det den
process som underlättar läsinlärningen mest. Att först lära sig ett språk och sedan lära
sig läsa på ett annat språk leder alltid i viss mening till negativ transfer jämfört med att
lära sig läsa på det språk man först lärt sig tala på. Frågan här är snarare var vi finner
minst negativ transfer. Är det så att det för barn som tvingas att lära sig läsa på ett annat
språk än sitt modersmål är olika lätt beroende på deras språkliga och kulturella bakgrund?
Ju större motsvarigheten är mellan elevens talspråk och det skriftspråk som han/hon
ska lära sig läsa på, desto lättare tycks det vara att lära sig läsningens principer
(Hyltenstam, ). En uppenbar språklig svårighet utgörs av det faktum att vi har så
svårt att uppfatta ljudskillnader som inte leder till olika betydelser i vårt eget språk. Ett
välkänt exempel är att människor från Östasien har svårt för att uppfatta skillnader
mellan l och r. Självfallet blir eleverna förvirrade vid läsinlärningen om de inte uppfattar skillnaden mellan vissa ljud i svenska språket. Analyser av assyrisk/syrianska elevers
tal på svenska visar vissa tydliga lexikala och grammatiska drag som inte förekommer
hos de svenska barnen (Tuomela, b).
De elever med invandrarbakgrund som redan lärt sig läsa på sitt modersmål och som
därefter skall lära sig att läsa på svenska kan vid läsinlärningens initiala skede få svårigheter p.g.a. ortografiska skillnader mellan språken. Logografiska, stavelsebaserade och
Läsning bland elever med invandrarbakgrund

23

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.45

Page 24

4. Faktorer specifika för elever med invandrarbakgrund

alfabetiska skriftspråk ställer olika krav på den som skall lära sig känna igen skrivna ord.
Enligt Rayner & Pollatsek () kan ortografiska skillnader mellan språk påverka
huruvida läsarna av ett språk föredrar att nå lexikal access via fonologisk omkodning
eller via en direktväg, men bägge vägarna används i alla språk och det finns ingen skillnad i läshastighet mellan vana läsare av det ena eller andra språket.
Det råder stor enighet rörande betydelsen av ordförrådets omfattning vid läsning på
ett andraspråk (Barnett, ). Enligt Goulden m.fl. () är det av vikt att betona att
läsaren inte enbart behöver kunna en enda betydelse av ett ord utan alla de olika betydelser som ett ord representerar. Att erbjuda texter vars ord inte finns i invandrarelevernas förråd av svenska ord gör läsinlärningen till en omöjlig uppgift för dem det
gäller (Stroud, ).
Både för de invandrarelever som redan lärt sig läsa på sitt hemspråk och för de som
inte har det är det mycket viktigt att deras ordigenkänning blir automatiserad vid läsning av svensk text. Den överbetoning av en top-down modell för läsning på andraspråk som varit rådande under en lång period har ifrågasatts. Betydelsen av automatiserade processer på lägre nivå vid läsning (bokstavs- och ordigenkänning) har lyfts fram
(Perfetti, ; McLaughlin, ). Omfattande gissningsstrategier kan aldrig överbygga brister på dessa områden (Stanovich, ).
Till de strukturella skillnader på högre språklig nivå än ordigenkänning som kan
vålla läsförståelseproblem för de som skall lära sig läsa på ett andraspråk hör syntaktiska skillnader mellan språk (Mitchell m.fl. ). Vidare kan enligt Carrell (b) olika
kulturer föredra olika sätt att organisera informationen i texter, vilket kan verka förvirrande på elever från andra kulturer än den förhärskande.
Carrell () har tillämpat kunskaper från schema-teorins område på andraspråksinlärning och har då funnit att förförståelsen har stor betydelse för andraspråkselevernas förmåga att läsa, förstå och minnas text. Betydelsen av bakgrundskunskaper har
även bekräftats av Alderson & Urquhart () och Dubin & Bycina (). Invandrarbarnens problem med läsinlärningen består alltså till en del av att trots att de läser av
orden rätt och kanske t.o.m. vet vad varje ord betyder ändå inte förstår vad de läser
eftersom de inte har samma kulturella bakgrund och samma slags erfarenheter som de
svenska barnen (Söter, ). Den svenska -undersökningen visade liknande resultat
(Taube & Fredriksson, ). En dansk undersökning (Nielsen, ) av turkiska elevers språk- och läsfärdigheter visade att avkodningsfärdigheten var det område där de
turkiska eleverna hade det minsta problemet när de läste på danska. En norsk djupstudie av fyra invandrarelevers läsning visade också att dessa elever i högre grad hade problem med läsförståelsen än med ordavkodningen (Iversen Kulbrandstad, ).
Frederickson & Frith () rapporterade i en undersökning bland tvåspråkiga elever
med invandrarbakgrund i London att dessa barn kunde utveckla färdigheten att avkoda ord korrekt, men låg efter de engelskspråkiga barnen med avseende på semantiska
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kunskaper och läsförståelse. Enligt Frederickson & Frith finns två nivåer av språkfärdigheter, en fonologisk och en semantisk. De fonologiska nivån kan relativt snabbt
uppnås på ett nytt språk, vilket bl.a. innebär korrekt avkodning av text. Den semantiska nivån däremot tar längre tid att nå upp till och denna nivå är nära förbunden med
kulturell förståelse. Qian () kan rapportera om betydelsen av en djupare ordkännedom för läsförståelsen bland vuxna på deras andra språk. Läsarnas djupare ordkännedom utgjorde ett bättre instrument än omfattningen av deras vokabulär för att
förutsäga resultat på läsförståelsetest.
Vikten av effektiva läsförståelsestrategier vid andraspråksläsning har studerats av
Carrell () som visat att läsare som använder effektiva lässtrategier tenderar att vara
bättre läsare. Läsning med god förståelse innebär ett samspel mellan läsare och texten
där texten tycks fungera som en serie instruktioner till läsaren om vilka tidigare erfarenheter och kunskaper som skall aktiveras och hämtas från långtidsminnet. God läsförståelse kräver alltså att läsaren är aktiv och konstruktiv under läsningens gång
(Lundberg, ).
I figur . har ett försök gjorts att schematisera olika faktorer som kan antas ha betydelse för transfer av läskunskaper. Dessa faktorer har antagligen inte bara betydelse för
transfer från läsinlärning på ett språk till läsning på ett annat, utan också för situationen
där ett barn först utvecklat ett språk i hemmet och sedan måste lära sig läsa på ett annat
språk än modersmålet.
språkliga skillnader (se ..)

skillnader i skrift (se ..)

skillnader i kultur (se ..)

Figur ..

- fonologi
- grammatik
- ordförråd
- samma skrift (olika varianter av
det latinska alfabetet)
- annan alfabetisk skrift (kyrillisk,
grekisk, arabisk, m.fl.)
- icke-alfabetisk skrift (kinesisk eller
japansk)
- system av betydelser och symboler
- synen på skriften
- utbildningstradition

Faktorer som kan antas påverka transfer mellan läsinlärning på ett språk
till läsning på ett annat språk samt mellan språkutveckling på ett språk
och läsinlärning på ett annat språk.

I tabell .. har ett försök gjorts att åskådliggöra något av resonemanget ovan med några
praktiska exempel. Utgångspunkten är att lära sig läsa på svenska. För en elev med norska som modersmål erbjuder inte detta några större svårigheter. Språk, kultur och skrift
Läsning bland elever med invandrarbakgrund
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Tabell ..
språk
norska
finska
turkiska
arabiska

Likheter och olikheter jämfört med svenskan
språkligt
lika
olika
olika
olika

kulturellt
lika
lika
olika
olika

skrift
lika
lika
lika
olika

är mycket lika. Oavsett om eleven får lära sig att läsa på norska eller svenska först kan
man anta att denne utan större svårigheter ska kunna läsa också på det andra språket.
Det andra fallet är finska. Här är allt lika förutom språket och därmed är antagligen
inte transfern mellan läsinlärningen på de båda språken lika stor som i det norska fallet. För den turkiska eleven har svårigheterna ökats ytterligare då också kulturella skillnader föreligger, men alfabetet är ändå det samma. Slutligen för den arabiske eleven
föreligger skillnader på samtliga tre områden. Att dessa olika förhållanden påverkar
såväl en situation där eleven först lär sig läsa på sitt modersmål och sedan på svenska
som en situation där eleven direkt måste lära sig att läsa på svenska förefaller vara troligt.

4.5.

Familjefaktorer

När vi diskuterar familjerelaterade faktorer är en central fråga huruvida familjer med
invandrarbakgrund lever under likvärdiga sociala och ekonomiska förhållanden som
svenska familjer. En annan viktig fråga är om det finns sociala skillnader mellan olika
invandrargrupper. Ytterligare en frågeställning relaterad till familjer med invandrarbakgrund är den språkliga situationen i familjen.

4.5.1. Sociala och ekonomiska faktorer
Även om många invandrare lyckas väl i Sverige finns en systematiskt tendens att
invandrarna som grupp inte når den svenskfödda befolkningens genomsnittliga förvärvsfrekvens och inkomstnivå ( :). När man undersöker skillnader i skolprestationer generellt eller specifikt i läsfärdighet mellan elever med invandrarbakgrund
och elever från majoritetsbefolkningar är naturligtvis frågan i vilken grad man undersöker skillnader som är betingade av språkliga och kulturella skillnader eller av sociala
skillnader.
I en  studie (a) av vilka elever som utgör ”riskgrupper” i skolan identifierades följande generella faktorer som avgörande för att förutsäga vilken risk en elev
löper att misslyckas i skolan;
• fattigdom
• tillhörighet till etnisk minoritet
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• familjeförhållanden (ensamstående föräldrar, utbildningsnivå, boendeförhållanden,
•
•
•
•

dåliga kontakter hem-skola, barnmisshandel)
dåliga kunskap i majoritetsspråket
typ av skola
skolans geografiska placering
närsamhällets struktur

Såväl tillhörighet till etnisk minoritet som dåliga kunskaper i majoritetsspråket finns
alltså med som ”riskfaktorer”, men rapporten noterar att faktorerna är kumulativa. Den
elev för vilken enbart en av faktorerna stämmer in på löper nästan lika liten risk att
misslyckas som den elev för vilken ingen av faktorerna stämmer in på. Om däremot
fyra av faktorerna ovan stämmer in på en elev ökar risken för ett skolmisslyckande
betydligt.
I en undersökning av skolelever i Genève i Schweiz (, ) kunde man konstatera att skolsvårigheter i första hand kunde förklaras av social bakgrund, i andra hand
av elevernas ålder när de flyttade till Genève och i tredje hand av nationalitet. När social bakgrund var lika var de schweiziska barnens skolresultat något bättre än de utländska barnens, men denna skillnad var mycket liten jämfört med skillnaden mellan barn
med olika social bakgrund, men med samma nationalitet.
I en genomgång av faktorer som påverkade elevers läsfärdigheter i brittiska skolor
(Wilcockson, ) konstaterades att de elever som har en social/ekonomisk bakgrund
där flera negativa faktorer förenades, så som t.ex. trångboddhet, fattigdom och ensamstående föräldrar, oftare hade sämre skolresultat än de elever som kom från en bakgrund där dessa förhållanden inte förelåg eller där bara en av dessa förhållanden gällde.
Bland vita brittiska elever kom  procent från hem där flera av dessa negativa förhållanden rådde, medan motsvarande siffra för elever från västindiska hem i Storbritannien var  procent. I en australiensisk analys av färdigheter i läsning och matematik bland -åriga elever under en -års period kunde man konstatera att skillnaden mellan de elever som talade engelska hemma och de som talade ett annat språk
hemma minskade när man tog hänsyn till socioekonomiska skillnader (Marks &
Ainley, ).
När hänsyn togs till socioekonomisk status och föräldrars utbildningsbakgrund i den
svenska undersökningen om i vilken omfattning elever fortsatte till teoretiska gymnasieutbildningar och högskolestudier (Similä, ) visade sig att invandrareleverna i
många fall i högre grad fortsatte till teoretiska gymnasielinjer och högskolestudier än
svenska elever. Vad som gjorde att det ändå fanns en total skillnad mellan invandrareleverna och de svenska eleverna som visar att de senare i högre grad fortsätter till teoretisk utbildning beror på att andelen elever från hem med låg socioekonomisk status
var mycket högre bland invandrarna. En slutsats av denna undersökning var att det i
högre grad är sociala skillnader som påverkar fortsatta studier än kulturella och språkLäsning bland elever med invandrarbakgrund
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liga skillnader. Eriksson och Jonsson () sammanfattar resultaten från undersökningen om i vilken omfattning elever fortsatte till teoretiska gymnasieutbildningar och
högskolestudier på följande sätt: ”Sammanfattningsvis når andra generationens invandrare oftare högre utbildning än barn till svenskfödda föräldrar, när vi jämför dem från liknande bakgrund.”(s. ).
I den svenska -undersökningen konstaterades att såväl intellektuella och rent ekonomiska resurser betydde mer för läsutvecklingen hos barn med annat hemspråk än
svenska än för övriga barn (Taube, a). I analysen av den svenska  undersökningen har diskriminantanalys använts för att identifiera de bakgrundsfaktorer där elever med invandrarbakgrund och svenska elever skilde sig mest åt. Genom att undersöka de faktorer där svenska elever skilde sig från invandrarelever, baserat på elevernas svar
på frågor i elevenkäten, kan man hitta de kombinationer av bakgrundsfaktorer som
skiljer sig maximalt mellan grupperna (Taube & Fredriksson, ). Flera av de största
skillnaderna mellan de nioåriga svenska eleverna och invandrareleverna fanns med
avseende på tillgång till resurser: antal böcker i hemmet, tillgång till dagstidning i hemmet, hemmets ekonomiska standard samt elevens ekonomiska standard. Det sistnämnda mättes i termer av hur många av  uppräknade relativt dyra ägodelar som eleven
ägde. De svenska eleverna levde uppenbarligen på en genomsnittligt högre ekonomisk
nivå jämfört med invandrareleverna. Bland de fjortonåriga eleverna fanns också en rad
punkter på vilka grupperna skilde sig åt. De största skillnaderna fanns mellan eleverna
med avseende på resurser i hemmet som: tillgång till dagstidning, ekonomisk standard,
antal böcker och elevens standard. Läsvanorna tycktes också skilja sig åt på en rad
punkter.
Baserat på hur nioåringarna besvarat de  mest särskiljande enkätfrågorna och fjortonåringarna de  mest särskiljande enkätfrågorna placerades eleverna i det som kallades för ”s-gruppen” eller ”i-gruppen”. ”S-gruppen” var de elever som besvarade dessa
Tabell ..

Resultat på lästest för nioåringar och fjortonåringar som placerats i
grupper utifrån sina svar på enkätfrågorna

undersökning
 Reading
Literacy  åk 
 Reading
Literacy  åk 

svenska elever
i ”s-grupp”
558
(78%)
557
(85%)

svenska elever
i ”i-grupp”
508
(22%)
534
(15%)

invandrar-elever invandrar-elever
i ”s-grupp”
i ”i-grupp”
529
477
(37%)
(63%)
536
494
(41%)
(59%)

Procenttalen inom parentes refererar till andelen svenska respektive invandrarelever i varje årskurs som
baserat på sina svar på vissa enkätfrågor fördes till ”s-grupp” respektive ”i-grupp”. De svenska eleverna i
årskurs  ”s-grupp” och ”i-grupp” blir  procent osv.
Källa: Taube & Fredriksson, 
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frågor så som merparten av de svenska eleverna och ”i-gruppen” de elever som besvarade frågorna så som merparten av invandrareleverna.
De bästa resultaten hade för både eleverna i årskurs  och  de svenska elever som
placerats i ”s-grupp” följda av i bägge årskurserna de invandrarelever som placerats i ”sgruppen”. De sämsta resultaten hade i bägge fallen de invandrarelever som placerats i
”i-gruppen”. Ett rimligt antagande är att de invandrarelever som placerats i ”s-gruppen”
hade levnadsförhållanden som mer påminde om de som svenska elever hade, var mer
integrerade i det svenska samhället och hade bättre kunskaper i svenska än de övriga
invandrareleverna. En viktig faktor för att förklara dessa resultat är att det tycks till stor
del vara samma bakgrundsvariabler som hänger samman med god läsförmåga och med
placering i ”s-grupp”.

4.5.2. Socio-ekonomiska faktorer och språk
Ovan konstaterades att invandrare ofta har en levnadsstandard som är lägre än den
svenska befolkningens, detta innebär dock inte att alla invandrare lever under vad som
är ”svensk standard”. Inom invandrargruppen finns stora skillnader med avseende på
socio-ekonomisk situation som till viss del sammanfaller med olika nationaliteter.
Invandrargrupper från utomeuropeiska länder tycks i högre grad än de europeiska
invandrarna vara arbetslösa och deras inkomster ligger också följaktligen under såväl
andra invandrargruppers som den genomsnittliga svenska. Finska invandrares förvärvsfrekvens för såväl män som kvinnor ligger omkring  procent och skiljer sig enbart
med någon procent från den svenska förvärvsfrekvensen, medan däremot motsvarande
siffror för somalier ligger på  procent för männen och  procent för kvinnorna (
:).
Siffror från  med avseende på typ av arbete för några stora invandrargrupper i
Stockholm stad redovisas i tabell ..
Tabell ..
invandrargrupp
finska
engelska
arabiska
turkiska

Typ av arbete för några stora invandrargrupper i Stockholm stad
arbetslösa

arbetare

39%
43%
63%
65%

27%
14%
23%
23%

lägre
tjänstemän
19%
18%
3%
4%

högre
tjänstemän
5%
12%
1%
1%

egna
företagare
1%
3%
1%
2%

totalt
91%
90%
91%
95%

Källa: SCB ()

På samma sätt som det finns en uppenbar risk för att man egentligen jämför prestationer mellan elever med olika socio-ekonomisk status när man jämför skolprestationer
mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever finns en liknande risk när
man jämför olika språkgruppers prestationer.
Läsning bland elever med invandrarbakgrund
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4.5.3. Språksituationen i familjen
Den språkliga situationen i familjer med invandrarbakgrund kan se mycket olika ut. I
en del familjer talas enbart svenska trots att detta inte är någon av familjemedlemmarnas modersmål, medan i andra familjer svenska aldrig talas. En del familjer är tvåspråkiga, dvs. föräldrarna har olika modersmål som dagligen används i hemmet. De kan
vara svenska och ett annat språk, men det kan också vara två språk som inte är svenska.
Skolverkets undersökning () av elever med annat hemspråk än svenska fyra år
efter grundskolan visade att det fanns stora skillnader i användning av hemspråket mellan olika språkgrupper. De grupper som mest använde hemspråket var den kinesiska,
persiska och syriska, medan de danska, norska, tyska och engelska grupperna minst
använde hemspråket. För invandrargruppen som helhet gällde att hemspråket främst
användes i samtal med föräldrarna och svenska oftast när syskon talade med varandra.
Vad det gällde språkanvändning i hemmet och betyg i gymnasieskolan fann undersökningen ingen relation. Eriksson och Jonsson () fann att elever med två utlandsfödda föräldrar i mindre utsträckning fortsatte till dessa utbildningar än elever med två
svenskfödda föräldrar. Däremot fortsatte i något högre utsträckning barn till en svenskfödd och en utlandsfödd förälder till teoretiska gymnasielinjer och till universitet än de
med två svenskfödda föräldrar.
Det kan finnas anledning att tala om olika grad av språklig medvetenhet i olika
familjer. När barn växer upp i en miljö där olika språk talas kan föräldrarnas förhållningssätt till de olika språken och den språkliga situationen vara av betydelse (Arnberg,
). Den kan finnas fog för att tala om föräldrarnas ”språkmedvetenhet” som en faktor som påverkar elevernas språkinlärning och därmed också läsinlärningen. En del
familjer kan vara mycket väl medvetna om sin speciella språkliga situation och försöker
aktivt att finna strategier för att ge barnen goda språkkunskaper. ”Språkmedvetenheten” är antagligen främst en fråga om intresse för språk och läsning. Ett sådant intresse bör återspeglas i de läsvanor föräldrarna har. Vidare kan antas att ”språkmedvetenheten” också yttrar sig som en förståelse för de särskilda problem som barnet står inför
i sin språksituation och att familjen i något avseende har en strategi för att underlätta
barnets språkutveckling. En sådan strategi kan ha olika mål. Vissa föräldrar kan välja
att helt satsa på svenska och talar därmed svenska hemma och understödjer utvecklingen av svenska på olika sätt, medan andra föräldrar vill att deras barn ska bli tvåspråkiga och försöker finna olika vägar att exponera barnen för såväl svenska som
modersmålet (hemspråket). De sist nämnda strategierna kan innebära att barnet sätts i
undervisning och aktiviteter av olika slag i skolan och under fritiden för att understödja språkutveckling på ett eller två språk och att man i hemmet bestämt sig för
vilket/vilka språk man ska tala. En sådan ”språkmedvetenhet” kontrasterar mot familjer som inte har reflekterat över sin språksituation, som inte har något egentligt för-

30

Läsning bland elever med invandrarbakgrund

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.45

Page 31

4. Faktorer specifika för elever med invandrarbakgrund

hållningssätt till språken i omgivningen och som inte satt upp några mål för vilket/vilka
språk barnet ska lära sig.

4.6.

Skolfaktorer

Ytterligare en fråga är vilken påverkan skolans läsundervisning har på invandrarelevers
läsinlärning. Skolans läsundervisning kan här ses ur två perspektiv, dels de faktorer som
nämndes i avsnitt .. (ramfaktorer, lärarkaraktäristika, och undervisningsstrategier)
och dels vilka organisatoriska modeller som används specifikt för elever med invandrarbakgrund. Det sista perspektivet avser särskilt den roll som elevernas modersmål
spelar i undervisningen.

4.6.1. Läsundervisning
-undersökningen om läsning kom fram till att de skolor där lärarna betonade läsförståelse, uppmuntrade läsning, utvärderade resultaten och rättade fel så fort som möjligt bedrev den mest framgångsrika läsinlärningen (Postlewaite & Ross, ). Likaså
kunde konstateras att allmänt var undervisning i läsningens grunder, betoning av ”phonics” (förhållande mellan ljud och bokstav, ljudning), betoning på utvärdering och
särskilt på utvärdering av grundläggande färdigheter de läsinlärningsmetoder som var
mest effektiva (Lundberg & Linnakylä, ). Detta konstaterades allmänt för samtliga länder som deltog i undersökningen, samtidigt som det också noterades att en hel
del skillnader fanns mellan länder. Vilken undervisning som var mest effektiv för
invandrarelever undersöktes inte särskilt. Det faktum att likheter fanns mellan länder
med olika språk och kultur skulle kunna tala för att de undervisningsmetoder som visade sig vara effektiva för majoriteten av elever också är effektiva för de elever som har
annat hemspråk än skolspråket. Enligt Hudelson () är goda läsinlärningsmetoder i
stort sett lika oavsett om läsinlärningen sker på barnets första eller andra språk. Det
centrala är enligt Hudelson förståelsen vid läsningen. Viberg () och Lindberg ()
menar att undersökningar av lämpliga pedagogiska metoder för andraspråksinlärning i
allmänhet pekar på att aktiviteter ska väljas som kan stimulera till aktiv och varierad
användning av språket och att specifika språkliga strukturer som kräver särskild träning
måste identifieras. Gagliardi () menar att olika ”inlärningsstilar” kan vara kulturbundna. I en rapport om läsinlärning i -länderna (European Commission, )
pekas på att t.ex. skillnaderna mellan stavningssystemen på engelska och tyska kan leda
lärarna att använda olika läsinlärningsmetoder.

4.6.2. Vilket språk ska läsinlärning ske på?
För barn som växer upp med olika språk i sin omgivning är en central fråga vilket språk
de ska lära sig att läsa på, och därmed i regel också vilket språk som ska vara undervis-
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ningsspråk i skolan, åtminstone under de första skolåren. Läsinlärningen för elever med
annat första språk än svensk kan ske enligt tre modeller; ) hemspråksmodell, dvs. eleven lär sig läsa på sitt modersmål med en senare övergång till andraspråket, ) tvåspråkig modell, dvs. eleven lär sig läsa parallellt på modersmålet och andraspråket samt,
) andraspråksmodell, dvs elevens grundläggande läsinlärning sker direkt på andraspråket (Viberg, ). I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att det inte finns
något som tyder på att vissa språk i sig skulle vara lättare att lära sig läsa på. Alla språk
är i detta avseende ungefär lika svåra eller lätta att lära läsa och att läsa på (Rayner &
Pollatsek, ).
Det finns en hel del forskning kring huruvida elevers läsinlärningen bäst sker på
deras modersmål eller på samhällets majoritetsspråk. En av de mest välbekanta och
oftast citerade studierna inom detta område är en undersökning som genomfördes
bland indianer i den mexikanska delstaten Chiapas (Modiano, ). Bland den indianska befolkningen fick några elever lära sig läsa på sitt eget språk och därefter på spanska, andra fick lära sig att läsa på spanska men av indianska lärare som behärskade indianernas modersmål, slutligen fick också några lära sig att läsa på spanska, undervisade
av enbart spanskspråkiga lärare. Det bästa resultatet i läsfärdigheter på spanska uppnåddes av de elever som först hade lärt sig läsa på sitt eget språk och därefter på spanska. De elever som fått läsundervisning på spanska av lärare som kunde deras språk
hade också bättre resultat än de som fått läsundervisningen av spanskspråkiga lärare,
detta trots att många av de indianska lärarna hade betydligt sämre utbildningsbakgrund
än de spanskspråkiga.
I alfabetiseringsprogram rekommenderas i regel användning av elevernas modersmål.
 har sedan  förordat att läsundervisning ska ske på elevens modersmål
(, ). Också Världsbanken (World Bank, ) ansluter sig till denna uppfattning i sin policyrapport . I rapporten refereras till erfarenheter från Guatemala
där undervisningen genomfördes på olika Maya-språk för den indianska befolkningen.
Jämfört med de indianska elever som enbart fick undervisning på spanska fanns bland
dessa elever färre skolmisslyckanden, repeterade årskurser och drop-outs. Eleverna som
hade fått undervisning på sitt modersmål hade också högre betyg i alla ämnen, inklusive spanska, än de elever som enbart fått sin undervisning på spanska. I detta fall, liksom i det ovan refererade från Mexiko, fanns uppenbarligen en positiv transfer, eftersom de elever som först lärt sig läsa på modersmålet presterade bättre läsning på spanska än de som enbart lärt sig läsa på spanska.
Att det bör vara lättare att lära sig läsa på sitt modersmål förefaller rimligt om man
tänker på de svårigheter som måste uppstå för ett barn som inte bara ska ”knäcka
koden” till skriftspråket utan samtidigt lära ett nytt språk. Att lära sig läsa på ett främmande språk har sina speciella problem av både lingvistisk och kulturell art (Carrell,
a). Tvåspråkighetsforskare är, med få undantag (Wagner, ), överens om att
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barn bör få lära sig läsa på sitt hemspråk. Trots detta är det ändå så att en majoritet av
barn från invandrarfamiljer i Sverige måste lära sig läsa på svenska. Det finns flera skäl
som på mer eller mindre god grund brukar anges för att motivera detta: eleven ska med
största sannolikhet stanna i Sverige, att först lära sig läsa på modersmålet och sedan på
majoritetsspråket tar för lång tid, eleven vill lära sig läsa på svenska, det är inte möjligt
att erbjuda elever från vissa språkgrupper läsundervisning på detta språk, det kan vara
svårt att avgöra vilket språk som är barnets modersmål samt elevens modersmål använder en annan skrift än den latinska eller saknar skrift (Hyltenstam, ).
Den s.k. språkbadsundervisningen (”immersion”) i Kanada har uppmärksammats
mycket i diskussionen kring tvåspråkig undervisning. En rad olika modeller för språkbadsundervisning har utvecklats där i regel engelskspråkiga barn får undervisning på i
huvudsak franska. Erfarenheterna visar att oavsett modell har elevernas engelska språkkunskaper inte påverkats negativt, utan är i nivå med de elever som gått i helt engelskspråkig undervisning. Kunskaperna i franska har också i samtliga modeller blivit bättre än för de elever som enbart studerat franska som ett främmande språk med någon
timma i veckan. De bästa franskkunskaperna har de elever uppnått som börjat tidigt
med total språkbadsundervisning, d. v. s. nästan all undervisning är på franska. Dessa
elever har utvecklat mycket goda kunskaper i franska. För förståelsen av skriven och
talad franska var kunskaperna på modersmålsnivå och för förmågan att själv tala och
skriva något lägre. Denna inlärningsprocess har dock tagit sex till sju år (Cummins &
Swain, ).
Också i Spanien, främst i Baskien och Katalonien, har olika modeller för språkbadsundervisning utvecklats. Erfarenheterna från Baskien visar (Zalbide, ; Artigal,
) att oavsett omfattningen av baskiska i skolan lär eleverna god spanska. Detta gäller för såväl de elever som i huvudsak får sin undervisning på baskiska som för de som
i huvudsak får den på spanska. Skillnaderna mellan hur väl eleverna lär baskiska är däremot avhängig av hur mycket baskiska de får i sin undervisning. De som har baskiska
som undervisningsspråk lär sig bättre baskiska än de som enbart får baskiska som främmande språk. Liknande resultat rapporteras från Katalonien (Artigal, ).
Vad som kan förefalla motsägelsefullt är resultaten av tvåspråkig undervisning för
olika minoriteter och resultaten av s.k. språkbadsundervisning. I det ena fallet hävdas
att elever ska lära sig läsa på och utveckla sitt modersmål under de första skolåren och
i det andra hävdas att elever kan utveckla ett andra språk utan skadliga effekter för
modersmålet genom att enbart få undervisning på det andra språket.
I denna debatt har framhållits att de goda resultaten från den kanadensiska språkbadsundervisningen beror på flera unika faktorer. Föräldrarna har själva valt att sätta
sina barn i denna undervisning och barnen kommer ofta från en speciell socio-kulturellt bakgrund där föräldrarna är mycket språkmedvetna och intresserade av sina barns
skolgång. Den kanske viktigaste faktorn är att dessa barn har ett modersmål som har
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mycket hög status och lär sig ytterligare ett språk med hög status. För många invandrarbarn gäller inte dessa förhållanden. En slutsats är att språkbadsmetoder kan fungera
om det inte finns någon risk för att elevens modersmål blir lidande. En sådan risk föreligger när elevens modersmål är ett språk med lägre social status än det språk som
används i undervisningen (Siguán & Mackey, ).
Det är möjligt att elever från minoriteter vars språk har låg status utvecklar sina
språkkunskaper på såväl modersmålet som majoritetsspråket bäst om de först får
utveckla modersmålet. Elever däremot som har ett modersmål med hög status kan med
fördel lära sig läsa och få sin skolundervisning på ett annat språk. Högstatusspråket
kommer de att lära sig i vilket fall som helst och det andra språket tack vare undervisningen (Apel & Muysken, ). För uppnå motsvarande goda resultat som de i
Kanada för barn tillhörande språkliga minoriteter bör deras första språk spela en lika
viktig roll psykologiskt och kulturellt som engelskan i Kanada spelar för de kanadensiska eleverna som lär sig franska förklarar Cummins och Swain () i sin utvärdering av de kanadensiska språkbadsprogrammen.

4.6.3. Hemspråksundervisning
Nära kopplat till diskussionen om vilket språk som läsinlärning ska ske på är diskussionen om hemspråksundervisning. Hemspråksundervisning kan bedrivas med minst
fem målsättningar; som stöd för utvecklingen i modersmålet, som stöd för inlärning av
andraspråket, som stöd för kunskapsinhämtande, som stöd för utveckling av etnisk
identitet och som stöd för uppfostran (Hyltenstam & Tuomela, ). I denna rapport
är modersmålets betydelse som stöd för läsinlärning av svenska det som i första hand
ska behandlas. Det finns en rad olika modeller för hur denna typ av undervisning kan
organiseras (Fredriksson, ). Man kan skilja på två olika huvudmodeller; dels när
eleven inom eller utom skoldagen får några timmar i veckan på sitt modersmål och dels
när eleven går i klasser där hemspråket är huvudsakligt undervisningsspråk. I den svenska skolan är detta vad som tidigare kallats hemspråkstimmar respektive hemspråksklasser och sammansatta klasser. Inom det som kallas hemspråksklasser eller tvåspråkig
undervisning ryms flera olika modeller så som total språkseparering genom att de två
språken används av olika personer under olika lektioner och i skilda ämnen, språkseparering genom att de två språken används av olika personer samt språkväxling där
samme lärare använder bägge språken (Bergman, ).
En del resultat i liten skala från Tyskland understödjer uppfattningen att tvåspråkig
undervisning ger de bästa resultaten. Samtidigt framhålls i detta sammanhang att sådan
undervisning i mycket liten utsträckning bidrar till integrering mellan de utländska
barnen och de tyska (Hoffmann, ). Också erfarenheter från Nederländerna pekar
på fördelar med tvåspråkig undervisning. En grupp elever från Marocko och Turkiet
som fick en del av undervisningen på sitt modersmål, mer det första året och sedan suc-
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cessivt mindre, utvecklade bättre kunskaper i nederländska och mer positiva attityder
till skolan än en kontrollgrupp av elever från samma länder som enbart fick undervisning på nederländska (Apel & Muysken, ).
Allmänt för detta område tycks också gälla att relativt lite ”hård-data” finns om vilken roll undervisning i hemspråket kan spela (Husén m.fl. ). En hel del forskning
innehåller lösryckta fakta som inte inordnats i en helhet (Padilla, ). Att ”hård-data”
till stor del saknas kan bland annat förklaras med att hemspråksundervisning endast
förekommer i större skala i några länder. Sverige är en av de länder som organiserar
undervisning i hemspråket som såväl hemspråkstimmar som hemspråksklasser och där
detta sker i jämförelsevis stor skala.
En undersökning av finskspråkiga barn i Södertälje  visade att de som hade gått
i finskspråkiga klasser och följaktligen lärt sig läsa på finska hade ett genomsnittligt
bättre betyg i årskurs  i såväl finska som svenska än de finskspråkiga elever som hade
gått i svenska klasser och där lärt sig läsa på svenska (Edfeldt, ). Löfgren () visar
i en jämförande studie mellan invandrargrupper och svensk jämförelsegrupp att färdigheten i hemspråket inte är relaterat till framgång i studierna. En undersökning av skolframgången hos elever i hemspråksklasser i Stockholm (Stockholms Skolor Central
Förvaltning, ) visade att de elever som gått i hemspråksklasser i mindre grad än de
invandrarelever som gått i vanlig klass fortsatte till gymnasieskolan, i högre grad än de
andra invandrareleverna avbröt gymnasiestudierna och hade något lägre medelvärde på
sina slutbetyg från gymnasiet än de andra invandrareleverna. Någon kontroll för olika
bakgrundsfaktorer hade dock inte gjorts i undersökningen. I en jämförelse av självskattad språkfärdighet och språkval mellan finska elever i hemspråksklasser och i svenska
klasser framgår att väsentliga skillnader kan finnas mellan de två gruppernas hela språkliga situation (Tuomela, a). I skolverkets rapport om elever med annat hemspråk
än svenska fyra år efter grundskolan () konstateras att deltagande i hemspråksundervisning är svagt positivt korrelerat med färdigheten i hemspråket, men inte positivt
korrelerat till framgång i studierna. Något negativt samband mellan deltagande i hemspråksundervisning och prestationer i andra ämnen fanns inte heller. Däremot fanns ett
positivt samband mellan färdigheten i svenska och i hemspråket. I en undersökning av
 invandrarelever i Göteborg (Hill, ) visades att de bland dessa elever som fått
undervisning i sitt hemspråk under hela grundskoletiden inte bara hade bättre medelbetyg i årskurs  än de invandrarelever som under någon period avbrutit sina studier i
hemspråket utan också bättre medelbetyg än sina svenska kamrater. Elmeroth ()
fann i sin studie av den nationella utvärderingen att elever med invandrarbakgrund som
deltagit i hemspråksundervisning hade marginellt sämre resultat än de som inte deltagit i denna undervisning på ett av proven i svenska, men att de två grupperna inte skilde sig från varandra på övriga svenskprov. I engelska fanns inga skillnader mellan de
elever som hade deltagit i hemspråksundervisning och de som inte deltagit. Elmeroth
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fann genomgående att deltagande i hemspråksundervisning hade mycket svaga eller
inga samband alls med de olika resultaten.
Riksrevisionsverket () konstaterade allmänt om invandrarundervisningen ”att
kvaliteten på undervisningen i vissa avseenden är bristfällig samt att resultatet av undervisningen är okänt” (s. ). Frånsett den logiska kullerbyttan, att kvaliteten på något kan
vara dålig samtidigt som man säger att resultatet är okänt, innehåller detta konstaterande en viss sanning. Den Invandrarpolitiska kommittén ( :) konstaterade
att det är svårt att göra vetenskapligt grundade uttalanden om hemspråksundervisningens effekter på det övriga skolarbetet beroende på svårigheterna att hålla alla de övriga faktorer som bidrar till skolresultaten konstanta. Kommittén konstaterar vidare att
endast ett mindre antal undersökningar av hemspråksundervisningen har gjorts och
med delvis motstridiga resultat. I några undersökningar har pekats på hemspråksundervisningens betydelse för skolframgångar och självuppfattning, medan andra undersökningar varken kunnat belägga positiva eller negativa effekter. Kommittén efterlyser
ytterligare och fördjupade kunskaper vad gäller hemspråksundervisningen. Hyltenstam
och Tuomela noterar () att det inte utifrån den svenska forskningen går att dra slutsatser om entydiga orsakssamband mellan deltagande i hemspråksundervisning och
positiva eller negativa resultat i skolan med avseende på språkinlärning, kunskapsinhämtande och psykosociala aspekter. De menar dock att de positiva samband som
pekats ut stämmer med den bild som internationell forskning gett på detta område.
Bland de positiva sambanden lyfter Hyltenstam och Tuomela fram att elever som har
fått hemspråksundervisning upplever större trygghet och trivs bättre i skolsituationen
än andra invandrarelever samt har bättre kunskaper i svenska och hemspråket än andra
invandrarelever. Regeringen pekar i sin proposition ”Vissa skolfrågor m.m.” (Regerings
Prop. /:) på samma positiva samband som Hyltenstam och Tuomela. Samtidigt framhålls att det är svårt att isolera hemspråksundervisningen som enskild
bakomliggande faktor vid studiet av elevers språkutveckling och att ett entydigt orsakssammanhang mellan hemspråksundervisningens effekter och skolresultat inte kan påvisas på grundval av svensk forskning.
Resultaten är som synes inte entydiga och möjligheten att dra generella slutsatser om
hemspråksundervisningens betydelse för skolresultat i allmänhet och läsning på svenska i synnerhet utifrån ovanstående resultat är begränsade.

4.6.4. Andraspråksundervisning
Andraspråksundervisning är den benämning som i regel används för den undervisning
som barn som redan har lärt ett förstaspråk får för att uppnå modersmålsfärdighet i ett
andraspråk. Allmänt betonas idag att inlärning av ett andraspråk skiljer sig från både
modersmålsutveckling och traditionell inlärning av ett främmande språk. Sådan undervisning har flera mål. Eleverna ska lära sig använda språket för vardaglig kommunika-
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tion och som ett medel att tillägna sig kunskaper i skolan. Därtill ska de också lära sig
läsa och skriva på andraspråket (Viberg, ).
Många skolsystem i Europa tillhandahåller någon form av undervisning i respektive
lands majoritetsspråk som andraspråk (Fredriksson, ). Det finns en rad olika
modeller för sådan undervisning; införingsklasser d. v. s. klasser för elever som helt saknar kunskaper i målspråket, särskilda timmar för andraspråksundervisning inom ramen
för skoldagen, timmar utanför skoldagen osv. En omfattande forskning kring olika
metodiska aspekter av andraspråksinlärning och andraspråksundervisning förekommer,
däremot förefaller det finnas mindre med forskning som ger ”hård-data” kring olika
organisatoriska modeller för att anordna denna undervisning (Husén m.fl. ).
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Teoretiska utgångspunkter

5.1.

Sammanfattning av tidigare forskning och tankegångar

Nedan sammanfattas resultat från den litteratur och de tankegångar som redovisats i
kapitel , ,  och ;
• Invandringen har förvandlat Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Denna utveckling är förenad med både möjligheter och risker. En uppenbar risk är att genom
invandringen en grupp skapas i samhället som är ekonomiskt, socialt och politiskt
marginaliserad. För att undvika detta krävs bland annat att invandrare i ökad
utsträckning kommer in på den svenska arbetsmarknaden. En nyckelfaktor ur detta
perspektiv kan vara utbildning.
• Kunskaper i svenska är av avgörande betydelse för hur väl elever med invandrarbakgrund kommer att lyckas i skolan och i arbetslivet.
• En allmän modell för att förklara vilka faktorer som påverkar elevers läsning och
skolresultat kan vara följande:
Individrelaterade faktorer

ålder
kön
• ekonomiska resurser
• föräldrars utbildning
• ramfaktorer
• lärarkaraktäristika
• undervisningsmetoder
•
•

Familjerelaterade faktorer
Skolrelaterade faktorer

Figur ..

Faktorer som påverkar elevers läsning och skolresultat.

• Förmågan att läsa och förstå text är av avgörande betydelse för att kunna inhämta
kunskaper i skolan och därmed också för elevens allmänna anpassning, framtida
utbildning och yrkesliv.
• Invandringen i sig som process kan betraktas som något som på ett avgörande sätt
kan påverka människors liv. Denna påverkan kan antas avklinga med åren, men fortfarande vara så stark att den kan påverka andra generationens invandrare.
• Skillnader i språk med avseende på ordförråd och grammatik kan ha en betydelse för
hur lätt eleven lär sig läsa på ett annat språk än modersmålet. Ett antagande kan vara
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•

•

•

•

•

•

att ju större skillnaderna är mellan två språk ju större svårigheter får eleven att lära
sig läsa på ett andraspråk.
Skillnader mellan den kultur som invandrare kommer ifrån och svenska kultur kan
också påverka läsinlärningen genom bl.a. förförståelsen. Detta kan vara relaterat till
ordförrådet och sätt att organisera information i texter.
Beroende på invandrargruppers språkliga och kulturella bakgrund använder de olika
typer av skrift. Många använder olika varianter av det latinska skriftsystemet, andra
använder andra alfabetiska skriftsystem och ytterligare andra skriftsystem som är
baserade på begreppstecken. Det kan antas vara lättare att överföra läskunskaper från
ett språk till ett annat om språken använder i stort samma alfabet. Överföringen blir
något svårare om språken använder olika typer av alfabetiska skriftsystem och ytterligare något svårare om språkens skriftsystem är baserade på olika typer av tecken, så
som fonembaserade tecken eller begreppsbaserade tecken.
Lästraditioner i den kultur som elever kommer ifrån kan spela en viktig roll för hur
väl eleverna lär sig läsa och sedan för hur väl de generellt lyckas i skolan. Sådana lästraditioner kan vara relaterade till hur boklig bildning värderas, hur läskunnighet
värderas och hur det skrivna ordet betraktas.
Det är rimligt att anta att vilka språk som används i invandrarfamiljer samt vilka
strategier som finns i hemmet för att underlätta språkinlärningen och hantera språksituationen är faktorer som har betydelse för läsinlärningen. Föräldrarnas utbildning
och medvetenhet om värdet av en god läsförmåga har också betydelse i detta sammanhang.
Sociala faktorer tycks vara av minst lika stor betydelse som elevernas invandrarbakgrund, för såväl skolresultat generellt som för läsfärdigheten. En svårighet i dessa
sammanhang är att jämföra relevanta grupper, då många invandrargrupper lever på
en standard som är lägre än majoritetsbefolkningen.
Det finns undersökningar som behandlar läsinlärning på modersmålet respektive
andraspråk hos olika nationella minoriteter, men färre undersökningar kring motsvarande problemställning för invandrare i de industrialiserade länderna. Hårddata
som visar på vad olika organisatoriska modeller för undervisning av elever med
invandrarbakgrund ger för resultat saknas till stor del. Det har visat sig vara svårt att
göra vetenskapligt grundade uttalanden om t.ex. hemspråksundervisningens effekter
på det övriga skolarbetet beroende på svårigheterna att hålla alla de övriga faktorer
som bidrar till skolresultaten konstanta.
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Invandringen

tid
orsak
• språket
• skriften
• kulturen
• sociala och ekonomiska faktorer
• språksituationen i familjen
• undervisningsmetoder
• andraspråksundervisning
• hemspråksundervisning
•
•

Språkliga och kulturella faktorer

Familjefaktorer
Skolfaktorer

Figur ..

Specifika faktorer som påverkar skolresultat och läsning hos elever med
invandrarbakgrund.

• En modell för att kunna sammanfatta de faktorer som specifikt påverkar läsning och
skolresultat hos elever med invandrarbakgrund skulle kunna vara följande:

5.2.

Antaganden

Utifrån diskussionen i kapitel , ,  och sammanfattningen ovan kan ett antal antaganden göras gällande läsförmågan bland elever med invandrarbakgrund:
. Elever med invandrarbakgrund har som grupp lägre genomsnittlig läsförmåga på
svenska än elever med helt svensk bakgrund. Skillnaderna mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever är större vid läsning av text än vid läsning av ord.
. Ålder och könssammansättning skiljer sig inte åt mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever. Läsprestationsmönstret för elever i olika ålderskategorier
skiljer sig inte åt mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna.
Läsprestationsmönstret för pojkar och flickor skiljer sig åt mellan eleverna med
invandrarbakgrund och de svenska eleverna.
. Elever med invandrarbakgrund som har bott i Sverige hela livet har allmänt sett bättre svensk kunskaper och läser svenska bättre än de elever med invandrarbakgrund
som ej bott i Sverige hela livet. Detta kan delvis ha samband med skillnader i bakgrund mellan dessa grupper.
. Läsförmågan är högre bland elever med invandrarbakgrund som kommer från
språkgrupper/kulturkretsar vars språk, kultur och skriftspråk ligger nära det svenska
språket/den svenska kulturen än bland andra elever med invandrarbakgrund. Detta
kan delvis ha samband med skillnader i bakgrund mellan dessa grupper.
. Läsförmågan är högre bland elever med invandrarbakgrund som oftare talar svenska
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i hemmet, anser att svenska är deras bästa språk, har större tillgång till läsmaterial i
hemmet och som ser mindre på  och video.
. Skolsituationen för eleverna med invandrarbakgrund skiljer sig från de svenska elevernas. Det finns också skillnader mellan de elever med invandrarbakgrund som
deltar respektive ej deltar i hemspråksundervisning och de som deltar respektive ej
deltar i Sv2-undervisning.
. Läsvanor på fritiden bland elever med invandrarbakgrund skiljer sig från de svenska
elevernas läsvanor. Elever med invandrarbakgrund läser mindre ofta på sin fritid än
svenska elever. De elever med invandrarbakgrund som läser bäst läser också mest på
fritiden.
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6.1.

Bakgrund

Under läsåret  ⁄  genomfördes en omfattande undersökning av läsfärdigheterna
hos omkring   barn i  olika nationella utbildningssystem i projektet ”IEA
Reading Literacy”. Syftet med projektet var att mäta läskunnigheten i varje land och att
på ett systematiskt sätt studera hur läsfärdigheterna inom de olika skolsystemen hänger samman med skolförhållanden, läroplaner, undervisning, lärare samt kulturella och
ekonomiska faktorer (Elley, ). I Sverige deltog   elever i årskurs  samt  
elever i årskurs  (Taube, a).
”IEA Reading Literacy” förbereddes med största omsorg. Instrumenten för mätning av
läsfärdigheter utvecklades under flera år. Texter och uppgifter gallrades fram ur en betydande pool och utprövades enligt vedertagna testkonstruktiva principer. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att göra texterna och uppgifterna språkligt och kulturellt ekvivalenta. I slutprövningen genomfördes en fullständig pilotundersökning i  länder.
Med hjälp av -tekniker och klassiska metoder för item-analys fastställdes egenskaper
hos de olika uppgifterna. Brist på anpassningar till internationella -skalor diagnostiserades och översättningsproblem identifierades och åtgärdades. Det noggranna konstruktionsarbetet resulterade i lästest som var så gott som ekvivalenta för de deltagande
länderna.
Redan under arbetet med det svenska delprojektet inom ”IEA Reading Literacy” väcktes tanken att testinstrumenten skulle kunna användas för vidare forskning kring elever med invandrarbakgrund och läsning. Att använda de svenska testinstrumenten
skulle kunna ge möjligheter till en rad jämförelser såväl med svenska testresultat som
med internationella testresultat. Det faktum att testinstrumenten också existerar på ett
tjugotal språk, varav en del betydande invandrarspråk i Sverige, öppnade dessutom
möjligheter att testa elever med invandrarbakgrund på både svenska och deras hemspråk. När Karin Taube, nationell samordnare av det svenska ”IEA Reading Literacy”
projektet,  kontrakterades av Stockholms skolförvaltning för en serie undersökningar av läsfärdigheterna hos samtliga elever i årskurs  i Stockholms kommun, gavs
möjligheterna att genomföra sådana studier inom ramen för dessa totalundersök
ningar (Taube, ; Taube a; Taube b; Taube & Skarlind, a; Taube &
Skarlind, b).
I samband med Stockholmsundersökningarna gav Stockholms skolförvaltning sitt
medgivande till att en undersökning om elevers läsning på respektive hemspråk genom42
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fördes. Vid två tillfällen ( och ) har ett mindre antal elever testats på respektive hemspråk och ett begränsat antal föräldrar och lärare har besvarat ett frågeformulär
om språk- och läsvanor i hemmet och läsundervisningen i skolan. Under  genomfördes också en mindre pilotundersökning i två invandrartäta klasser i årskurs  i en
söderförort till Stockholm (Fredriksson, ). Genom att Socialvetenskapliga forskningsrådet beviljade medel till forskningsprojektet möjliggjordes projektets praktiska
genomförande.
Denna rapport behandlar Stockholmsundersökningarna , ,  och 
med avseende på resultaten för elever med invandrarbakgrund. Beroende på vilka data
som samlats in kommer i vissa fall analysen enbart omfatta åren  -  och i andra
enbart åren  - . Eftersom de slutliga resultaten för Stockholmsundersökningen
,  och  inte förelåg när arbetet med denna rapport påbörjades har resultaten från dessa undersökningar inte tagits med. Resultaten av undersökningarna kring
elevernas läsfärdigheter i respektive hemspråk kommer att redovisas i ett annat sammanhang.

6.2.

Eleverna och lärarna

De fyra undersökningarna i Stockholm var samtliga totalundersökningar, vilket innebär att i princip samtliga elever med invandrarbakgrund och ”ren” svensk bakgrund har
deltagit. Vid de olika undersökningarna har dock ett mindre antal elever ej deltagit i
lästesten. Skälen till detta har i de flesta fall varit att eleverna ej varit närvarande den
dag då testet genomförts och att det inte har gått att praktiskt arrangera ett senare provtillfälle. I några få fall har läraren bedömt att det har varit meningslöst för eleven att
delta på grund av fysiska handikapp, inlärningssvårigheter eller otillräckliga svenskkunskaper. I tabell .. redovisas bortfallet från de fyra Stockholmsundersökningarna.
Som framgår av tabellen har mellan . procent och . procent av det totala antalet
elever i årskurs  enligt läraren inte kunnat göra lästesten och/eller fylla i elevenkäten
därför att dessa ej har haft tillräckliga kunskaper i svenska.
Elever med invandrarbakgrund identifierades med hjälp av uppgifter lämnade av
läraren på klasslistan (se avsnitt .) om elevernas hemspråk, Sv2-undervisning, hemspråksundervisning och språknivå i svenska. De elever som enligt läraren hade ett annat
hemspråk än svenska samt elever som enligt läraren inte hade annat hemspråk än svenska men som sades ha fått hemspråksundervisning och/eller Sv2-undervisning alternativt hade en språknivå angiven i svenska har definierats som elever med invandrarbakgrund.
I Stockholmsundersökningen  som genomfördes  -  mars  deltog totalt
  elever. Av dessa hade   elever invandrarbakgrund (. procent) (Taube, ).
Enligt klasslistorna hade . procent av eleverna annat hemspråk än svenska och
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Tabell ..

Bortfall i de olika undersökningarna

orsak till bortfall
Eleven var frånvarande från skolan och det var inte
möjligt att arrangera ett senare provtillfälle.
Eleven bedömdes ej vara i stånd att lösa någon
uppgift på grund av inlärningssvårigheter eller
fysiska handikapp.
Eleven hade inte tillräckliga kunskaper i svenska för
att kunna delta i undersökningen.
Något annat skäl som gjorde det meningslöst att låta
eleven delta i undersökningen.
Orsak okänd

1993
159
(2.9%)
20
(0.4%)

1994
138
(2.3%)
8
(0.1%)

1995
206
(3.3%)
7
(0.1%)

1996
143
(2.3%)
10
(0.2%)

47
(0.8%)
47
(0.8%)
-

Total antal elever som inte deltog.

273
(4.9%)

18
(0.3%)
4
(0.1%)
34
(0.6%)
202
(3.4%)

41
(0.7%)
32
(0.5%)
15
(0.2%)
301
(4.8%)

28
(0.4%)
19
(0.3%)
29
(0.5%)
229
(3.6%)

Siffrorna inom parentes anger respektive grupps andel i procent av hela populationen.

 procent av eleverna kunde utifrån uppgifter om hemspråksundervisning, Sv2 undervisning etc. antas ha en icke helt svenskspråkig bakgrund. Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns  olika språk representerade. De största bland dessa var spanska
( elever), finska ( elever), turkiska ( elever) och arabiska ( elever).
I Stockholmsundersökningen  som genomfördes  -  mars  deltog totalt
  elever. Av dessa hade   elever invandrarbakgrund (. procent) (Taube, a).
Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns  olika språk representerade. De största
bland dessa var spanska ( elever), finska ( elever), arabiska ( elever), turkiska
( elever) och persiska ( elever).
I Stockholmsundersökningen  som genomfördes  -  mars  deltog totalt
 elever. Av dessa hade  elever invandrarbakgrund (. procent) (Taube,
b). Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns  olika språk representerade. De
största språken var spanska ( elever), arabiska ( elever), finska ( elever), turkiska ( elever) och persiska ( elever).
I Stockholmsundersökningen  som genomfördes  -  mars  deltog totalt
 elever. Av dessa hade  elever invandrarbakgrund (. procent) (Taube, ).
Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns  olika språk representerade. De största
språken var finska ( elever), spanska ( elever), arabiska ( elever) och turkiska
( elever).
I tabell . har uppgifter sammanställts om hur många elever totalt och hur många
elever med invandrarbakgrund som deltagit i de olika undersökningarna.
Ett stort antal lärare har också deltagit i undersökningarna, i regel klasslärarna i
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Tabell ..

Antal elever totalt och antal elever med invandrarbakgrund

undersökning

antal elever totalt

Stockholmsundersökningen 1993 åk 3
Stockholmsundersökningen 1994 åk 3
Stockholmsundersökningen 1995 åk 3
Stockholmsundersökningen 1996 åk 3
Totalt

5 325
5 870
6 006
6 112
23 313

antal elever med
invandrarbakgrund
1 300 (24,6%)
1 533 (26,1%)
1 524 (25,2%)
1 447 (23,7%)
5 804 (24,9%)

Siffrorna inom parentes anger respektive andel elever med invandrarbakgrund i procent av hela populationen.

Tabell .

Antal lärare som deltog i undersökningarna

undersökning
Stockholmsundersökningen 1993 åk 3
Stockholmsundersökningen 1994 åk 3
Stockholmsundersökningen 1995 åk 3
Stockholmsundersökningen 1996 åk 3
Totalt

antal lärare
331
348
367
388
1 434

årskurs . Tabell . visar hur många lärare och därmed också hur många klasser som
deltagit i undersökningarna de olika åren.

6.3.

Metod

Samtliga undersökningar har genomförts i mitten av mars, dvs. i mitten av vårterminen under elevernas tredje skolår. Mätinstrumenten har sänts till samtliga klasslärare i
årskurs  tillsammans med detaljerade anvisningar för undersökningens genomförande.
Klasslärarna genomförde undersökningarna i sina klasser. De instruerades att först låta
eleverna besvara elevenkäten och någon/några dagar senare genomföra läsprovet. De
ombads också välja tidpunkten för undersökningens genomförande så att eleverna var
utvilade och lugna och att det var så tyst som möjligt i klassen. Lärarna själva ombads
också att besvara en enkät.
Allt material har sedan sänts till Lärarhögskolan i Stockholm för kodning, inmatning
på data och analysarbete. Inga namnuppgifter på elever och lärare sändes in. För databearbetningen har varje skola, klass och elev fått ett kodnummer.

6.4.

Mätinstrument

I undersökningarna användes en modifierad variant av de texttest som användes för
årskurs  i ”IEA Reading Literacy”. Texttestet innehöll  av de  uppgifter som ingick
i -testet och  texter av de  texter som ingick i -testet. Skälet att testet kortades
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var dels att bedömningen gjordes att den kortare versionen skulle vara tillräcklig för att
få en bild av elevernas läsnivå samt att en mer omfattande mätning kunde uppfattas
som allt för tidskrävande och arbetsbelastande av de lärare som skulle genomföra
undersökningen med sina elever.
Det lästest som användes bestod av två delar;
1) Ordtest, som var det samma som användes i ”IEA Reading Literacy”. Provet bestod av
 ord. Till vart och ett av orden fanns  bilder. Eleverna skulle läsa ordet och markera vilken av bilderna som illustrerade ordet. Syftet med provet var dels att ge lågpresterande elever en lätt uppgift som de skulle klara av och dels att ta reda på om
låga resultat med avseende på läsförståelse av hela texter för vissa elever till en del
kunde förklaras av brister med avseende på snabb och korrekt ordigenkänning.
Eleverna fick  minuter på sig för att göra testet. (se bilaga A)
2) Texttest, bestående av 6 texter av olika karaktär;  skönlitterära texter,  sakprosatext
och  texter av typen informationsmaterial. Varje text följdes av ett antal uppgifter
relaterade till texten, totalt  uppgifter. Eleverna fick  minuter på sig för att göra
testet. (se bilaga A)
För att samla in information om eleverna, deras bakgrund och deras skolsituation
användes tre olika enkäter;
1) Elevenkäten, som bestod av  -  frågor, med några smärre skillnader mellan de
olika åren. Frågorna behandlad bl.a. elevernas första språk, bästa språk, mest använda språk i hemmet, tv-tittande, aktiviteter tillsammans med familjen, läsläxor och
läsvanor. Enkäterna besvarades individuellt av eleverna efter att lärarna läst upp frågorna. (se bilaga B)
2) Lärarenkäten, som bestod av -  frågor, med några smärre skillnader mellan de
olika åren. Frågorna behandlade bl.a. lärarnas kön, modersmål, utbildning, lärarerfarenhet, önskemål om fortbildning, beskrivning av sin egen klass, läsinlärningsmetoder, sätt att diagnostisera, lässtimulerande metoder, upplevt stöd från föräldrarna, beskrivning av resursläget (tillgång till speciallärare, Sv2 lärare osv.) och resursbehovet i den egna klassen. Lärarenkäten besvarades individuellt av klasslärarna. (se
bilaga C)
3) Klasslistan, som innehöll uppgifter om elevens ålder, kön, hemspråk, orsak till eventuell frånvaro på provet samt uppgifter om erhållen hemspråksundervisning, Sv2undervisning och specialundervisning. Klasslistorna fylldes i av klasslärarna. (se bilaga D)
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6.5.

Analys

För analysen i rapporten används i huvudsak frekvenstabeller där eleverna indelats efter
en eller flera variabler. I de flesta fall har resultaten i dessa tabeller signifikansprövats.
Eftersom ett stort antal elever deltagit i de olika undersökningarna visar också många
signifikansprövningar i denna rapport att skillnaderna mellan olika grupper är signifikanta. Just därför att antalet deltagande elever var så stort behöver inte alla signifikanta skillnader som finns i rapporten ovillkorligen vara väsentliga eller visa substantiella
skillnader mellan grupperna.
Undersökningarna har varit totalundersökningar och omfattat samtliga elever i
årskurs  i Stockholm. Syftet med dessa signifikansprövningar är följaktligen inte att
pröva om eventuella fel relaterade till ett stickprov kan finnas, utan att pröva fel som
kan antas vara relaterade till själva mätningen. Beroende på karaktären på data i de
olika tabellerna har olika typer av signifikansprövningen använts.

6.6.

En översikt över undersökta variabler

Figur . sammanfattar vilka olika bakgrundsvariabler och resultat som undersökts.
Frivillig läsning har ovan redovisats som ett resultat av de olika bakgrundsvariablerna, men kan också tolkas som en variabel som påverkar läsfärdigheten.
Utifrån antagandena i avsnitt .. behandlas de olika hypoteserna och frågorna i följande kapitel:
Kapitel : Skillnaden mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever på
lästesten (ordtest och texttest), läsning av textremsan på  och självskattad läsförmåga
(antagande , se avsnitt ..).
Kapitel : Skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever med
avseende på individrelaterade faktorer, dvs. kön och ålder (antagande , se avsnitt .).
Kapitel : Skillnader mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund med
avseende på invandringen, dvs. om eleven bott i annat land än Sverige eller ej (antagande , se avsnitt .). I avsnitt .. diskuterades också om huruvida olika typer av skäl
för invandringen kan påverka elevernas läsning på svenska. Denna variabel har ej
undersökts av skäl som redovisas i kapitlet.
Kapitel : Skillnader mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund med
avseende på språkgrupper/kulturkretsar, dvs. vilket språk som angivits som hemspråk
för eleven (antagande , se avsnitt .).
Kapitel : Skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever med
avseende på familjerelaterade faktorer, dvs. tillgång till läsmaterial,  och videotittande, läsning och läskunnighet före skolstarten och föräldrastöd (antagande , se avsnitt
.). I sammanfattningen av funna resultat av tidigare forskning i kapitel  nämns också
föräldrarnas utbildning som en faktor som kan antas påverka läsning och elevernas
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eleven
♦
♦

resultat på lästest

kön
ålder

❏ ordtest
❏

på svenska
texttest på svenska

invandring
♦

om eleven bott i annat land
än Sverige

språk och kultur
♦

elevens angivna hemspråk

familjen
♦
♦
♦
♦
♦

självskattad läsförmåga

tillgång till läsmaterial
 och video
läsning före skolstarten
föräldrastöd
språkbakgrund

skolan
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

läsning av textremsan
på 

skoltyper
klassen
läraren
läsundervisning
hemspråksundervisning
Sv2-undervisning
läraren
klassen
trivsel i skolan

Figur ..

frivillig läsning
❏ boklån

på bibliotek

❏ högläsning
❏ böcker
❏ serietidningar

Undersökta variabler.

skolresultat. Denna variabel har ej undersökts eftersom det finns skäl att tro att -åriga
elever inte kan besvara frågor om vilken typ av utbildning som föräldrarna har och hur
lång utbildning de har. Skillnader mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund, dvs. elevens första språk, elevens bästa språk samt språkanvändning i hemmet
(antagande , se avsnitt .).
Kapitel : Skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever med
avseende på skolrelaterade faktorer, dvs. skoltyp, klasstorlek, typ av klass, klasskaraktäristika, resurser i klassen, lärarens utbildning, lärarens kön, lärarens undervisningserfa48
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renhet, läsinlärningsmetoder, läsdiagnosmetoder och trivsel i skolan (antagande , se
avsnitt .). Skillnader mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund med
avseende på den undervisning de deltar i, dvs. hemspråksundervisning och Sv2-undervisning (antagande , se avsnitt .).
Kapitel : Skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever med
avseende på läsvanor, dvs. lån av böcker på bibliotek, högläsning i hemmet, bokläsning
för nöjes skull, läsning av serietidningar. Skillnader mellan olika grupper av elever med
invandrarbakgrund med avseende på läsvanor, dvs. lån av böcker på bibliotek, högläsning i hemmet, bokläsning på fritiden, läsning av serietidningar (antagande , se
avsnitt .).
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Läsförmåga bland elever med invandrarbakgrund i jämförelse med svenska elever

Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Elever med invandrarbakgrund
har som grupp lägre genomsnittlig läsförmåga på svenska än elever med helt svensk
bakgrund. Skillnaderna mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever är
större vid läsning av text än vid läsning av ord.) En frågeställning kopplade till detta
antagande är: Hur skiljer sig elever med invandrarbakgrund och svenska elever åt med
avseende på:
a)
förmåga att läsa sammanhängande text?
b) förmåga att snabbt känna igen enstaka ord?
c)
förmåga att läsa textremsan på  enligt egen bedömning?
d) egen skattad läsning?
e)
variation av läsförmågan inom grupperna?

7.1.

Resultat på lästesten

I tabellerna . och . sammanfattas resultaten från de olika undersökningarna om hur
eleverna med invandrarbakgrund läste i jämförelse med de svenska eleverna. I tabellernas högra kolumn har en standardiserad differens (medelvärdet för de svenska eleverna
– medelvärdet för eleverna med invandrarbakgrund, delat med den sammanvägda standardavvikelsen för de två grupperna) räknats fram. Standardiserade differenser anger
hur många standardavvikelser som skiljer mellan de två grupperna, vilket möjliggör
jämförelse av differenser mellan olika test.
Genomgående är de svenska elevernas medelvärden på testen högre än de för eleverna med invandrarbakgrund. Skillnaderna i medelvärdena på bägge testen mellan de
svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund är signifikanta (p-värden lägre
än .). Vidare kan också noteras att skillnaden mellan de två grupperna var större i
samtliga undersökningar för texttestet än för ordtestet. En tolkning av detta kan vara
att skillnaden i ordavkodningsförmågan, som testas i ordtestet, mellan svenska elever
och elever med invandrarbakgrund inte är så stor. I texttestet krävs dock mer än enbart
ordavkodning, bl.a. kulturell förförståelse och ordförråd.
Det kan också noteras att standardavvikelsen i samtliga undersökningar och på både
ordtestet och texttestet är högre för eleverna med invandrarbakgrund än för de svenska
eleverna. Detta är ett tecken på att skillnaderna mellan elever inom gruppen elever med
invandrarbakgrund är större än inom den svenska gruppen.
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Tabell ..

Resultat på ordtestet för elever med invandrarbakgrund jämfört med
svenska elever (årskurs )

Stockholms- antal
medelundersökelever
värde
ning år
med in- ordtest
vandrarbakgrund
1993
1994
1995
1996
Totalt

1 297
1 446
1 522
1 447
5 712

33.8
33.9
33.5
34.6
34.0

standard antal
medel- standard differens standardavvikelse svenska värde avvikelse sve-inv iserad
elever ordtest
differens

8.2
8.3
8.7
7.7
8.2

4 033
4 220
4 482
4 665
17 400

35.7
35.2
35.3
35.5
35.4

6.7
7.1
7.1
6.9
7.0

1.9
1.3
1.8
0.9
1.4

0.28
0.18
0.23
0.13
0.20

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabell ..

Resultat på texttestet för elever med invandrarbakgrund jämfört med
svenska elever (årskurs )

Stockholms- antal
medel- standard antal
medel- standard differens standardundersökelever
värde
avvikelse svenska värde avvikelse sve-inv iserad
ning år
med in- texttest
elever texttest
differens
vandrarbakgrund
1993
1994
1995
1996
Totalt

1 297
1 446
1 522
1 447
5 712

18.3
18.5
17.7
18.1
18.1

6.0
5.8
6.1
5.9
5.9

4 033
4 220
4 482
4 665
17 400

21.8
21.7
21.3
21.4
21.5

4.2
4.4
4.6
4.4
4.4

3.5
3.2
3.6
3.3
3.4

0.74
0.68
0.73
0.70
0.71

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Jämförelsen av standardiserade differenser bekräftar också att skillnaderna är större vad
det gäller texttestet än ordtestet. Skillnaderna för ordtestet ligger mellan . - . i de
olika undersökningarna och för samtliga undersökningarna sammantaget . standardavvikelser. Skillnaderna för texttesten ligger mellan . - . standardavvikelser och
för samtliga undersökningarna sammantaget . standardavvikelser.

7.2.

Läsning av textremsan på 

En typ av praktisk kontroll av läsförmågan hos eleverna är huruvida de enligt egen
utsago hinner med att läsa textremsan på  när textade program sänds. Tabell .. visar
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svarsskillnaden mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna på frågan om de hann med att läsa textremsan på .
Tabell ..

Att läsa textremsan på , Stockholms undersökningarna -.
Standardiserade differenser sve-inv

Läsa textremsan på 

1993

1994

1995

1996

0.29

0.22

0.24

0.23

Eleverna med svenskspråkig bakgrund hann i större utsträckning med att läsa textremsan på  än eleverna med invandrarbakgrund. Samtliga differenser är signifikanta
(p-värden under .).
Tabell . visar i vilken omfattning eleverna hann läsa textremsan och de olika gruppernas resultat på lästestet. Uppgifterna i tabellen är baserade på en sammanräkning av
de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell ..

Läsning av textremsan på  och resultat på lästesten
svenska elever

alltid

ordtest texttest
37.3 22.9

nästan alltid

35.0

21.4

ibland

31.5

18.4

nästan aldrig

29.3

16.6

aldrig

29.4

16.3

svar saknas

33.4

20.7

totalt

35.4

21.5

n (%)
8 733
(49.4)
5 372
(30.3)
2 212
(12.5)
407
(2.3)
337
(1.9)
339
(3.5)
17 400
(100)

elever med
invandrarbakgrund
ordtest texttest
n (%)
36.0
20.0
2 474
(41.3)
34.0
18.4
1 480
(24.6)
31.3
15.1
1 158
(19.6)
30.8
14.8
174
(2.9)
29.3
13.4
232
(4.0)
32.0
17.8
194
(7.5)
34.0
18.1
5 712
(100)

samtliga elever
ordtest texttest
37.0
22.3
34.7

20.7

31.4

17.2

29.8

16.0

29.4

15.2

32.9

19.7

35.1

20.7

n (%)
11 207
(47.3)
6 852
(28.9)
3 370
(14.3)
581
(2.5)
569
(2.4)
533
(4.5)
23 112
(100)

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

En större andel av de svenska eleverna anser att de hinner läsa textremsan på  alltid
eller nästan alltid än bland eleverna med invandrarbakgrund, . procent och .
procent jämfört med . procent och . procent. Samtidigt är andelen elever med
invandrarbakgrund som aldrig hinner läsa textremsan på  och som ej besvarat frågan
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större än bland de svenska eleverna, . procent och . procent jämfört med . procent och . procent.
Genomgående läser de svenska eleverna som angett ett svarsalternativ (alltid, nästan
alltid, etc,) bättre än eleverna med invandrarbakgrund som angett samma svarsalternativ. Medelvärdet för de svenska eleverna som alltid hinner läsa textremsan på  är .
på texttestet jämfört med . för de elever med invandrarbakgrund som angett samma
svar. De svenska elever som angett att de aldrig hinner med att läsa textremsan på 
har ett medelvärde på texttestet (.) som är högre än det för de elever med invandrarbakgrund som angett att de hinner läsa textremsan på  ibland (.).

7.3.

Bedömning av den egna läsförmågan

Eleverna ombads i elevenkäten att bedöma sin egen läsförmåga. Denna fråga förekom
vid alla fyra mättillfällena, men med några små förändringar.  och  löd frågan:
”Hur tycker du att du läser nu?”.  och  hade frågan delvis omformulerats och
löd: ”Hur tycker du att du läser svenska nu?”.
Tabell . visar hur eleverna  och  bedömde sin läsförmåga och resultat på
lästestet. Tabell . visar hur eleverna  och  bedömde sin läsförmåga på svenska och resultat på lästestet.
Tabell ..

mycket
bra
bra

Bedömning av den egna läsförmågan och resultat på lästesten
( – )

ordtest
36.8
35.2

medel

36.6

dåligt

30.5

mycket
dåligt
svar
saknas
totalt

28.7
33.0
35.5

svenska
elever
texttest n (%)
22.8 3458
(41.2)
21.6 3610
(43.0)
19.4
966
(11.4)
16.4
81
(1.0)
14.6
32
(0.4)
20.4
106
(3.0)
21.7 8253
(100)

elever med
invandrarbakgrund
ordtest texttest n (%)
35.2
19.5 1081
(37.4)
33.8
18.4 1107
(36.8)
30.9
15.8
365
(12.9)
31.5
13.9
38
(1.4)
28.1
12.3
10
(0.3)
32.5
18.4
144
(9.3)
33.8
18.4 2743
(100)

samtliga elever
ordtest texttest
36.4
22.0
34.9

20.8

32.1

18.4

30.8

15.6

28.5

14.0

32.7

19.2

35.1

20.9

n (%)
4537
(40.2)
4717
(41.9)
1331
(11.8)
119
(1.1)
42
(0.4)
250
(4.6)
10996
(100)

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001
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Tabell ..

mycket bra
bra
medel
dåligt
mycket dåligt
svar saknas
Totalt

Bedömning av den egna läsförmågan på svenska och resultat på lästesten
( ‒ )
svenska
elever
ordtest texttest n (%)
36.6 22.2
4729
(50.9)
34.7 20.9
3421
(37.1)
31.6 18.5
675
(7.3)
29.3 15.7
77
(0.8)
33.3 14.9
15
(0.2)
33.9 20.8
230
(3.9)
35.4 21.4
9147

(100)
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

elever med
samtliga elever
invandrarbakgrund
ordtest texttest n (%) ordtest texttest n (%)
35.4 19.1
1344
36.4 21.5 6073
(43.2)
(49.0)
34.1 17.9
1152
34.5 20.2 4573
(36.9)
(36.9)
30.7 14.6
364
31.3 17.1 1039
(12.0)
(8.5)
28.4 12.2
25
29.1 14.8
102
(0.8)
(0.8)
26.5
9.3
20
29.4 11.7
35
(0.6)
(0.3)
30.0 15.1
64
33.1 19.6
294
(6.4)
(4.5)
34.1 17.9
2969
35.1 20.5 12 116
(100)

(100)

Tabellerna visar att oavsett hur frågan ställdes (”Hur tycker du att du läser nu?”,  och
, samt ”Hur tycker du att du läser svenska nu?”,  och  ) följer resultaten
samma mönster. En skillnad tycks dock vara att en högre andel svenska elever såväl som
elever med invandrarbakgrund angav att de läste mycket bra som svar på frågan ”Hur
tycker du att du läser svenska nu?” (. procent respektive . procent) än som svar på
frågan ”Hur tycker du att du läser nu?” (. procent respektive . procent).
En större andel av de svenska eleverna anser att de läser mycket bra än bland eleverna med invandrarbakgrund, . procent och . procent jämfört med . procent
och . procent. Samtidigt är andelen elever med invandrarbakgrund som anger att de
läser medel bra, dåligt eller mycket dåligt något högre än för de svenska eleverna.
Genomgående läser de svenska eleverna som angett ett svarsalternativ (bra, mycket bra,
etc.) bättre än eleverna med invandrarbakgrund som angett samma svarsalternativ.
Medelvärdet för de svenska eleverna som anger att de läser mycket bra är . respektive . på texttestet jämfört med . respektive . för de elever med invandrarbakgrund som angett samma svar.
De svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund tycks ha använt olika referenspunkter när de bedömt sin läsförmåga. Eleverna med invandrarbakgrund som
anser att de läser svenska mycket bra har ett medelvärde på texttestet som är lägre än
det som svenska elever har som anser att de läser bra (. jämfört med .). De svenska elever som angett att de läser svenska mycket dåligt har ett medelvärde på texttestet
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(.) som är högre än det för de elever med invandrarbakgrund som angett att de läser
medel bra (.).
Hur olika elever skattar sin läsförmåga kan antas bero på många olika faktorer där
den faktiska läsfärdigheten bara är en. En möjlig förklaring till att många elever med
invandrarbakgrund tycks övervärdera sin läsfärdighet i jämförelse med de svenska eleverna kan vara relaterad till hur man i olika kulturer förväntas beskriva sina egna kunskaper och färdigheter (se också tabell .). En annan förklaring kan vara att elever
med annat hemspråk än svenska bedöms av lärarna med en annan måttstock än de
svenskspråkiga eleverna. De får mycket beröm när de gör framsteg och detta misstolkas av eleverna som att de har en lika god läsförmåga som de svenskspråkiga eleverna
(Frisell, ). Ytterligare en förklaring kan vara att många elever med annat hemspråk
än svenska går i klasser med ett stort antal elever med invandrarbakgrund och vad som
i en sådan klass är en god läsförmåga är i jämförelse med standarden i andra klasser
betydligt lägre. De uppgifterna som presenteras i tabell . och . stöder en sådan
tolkning.
Skillnaden mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund kontrollerad för självbedömningen är signifikant, liksom skillnaden mellan elever som skattat sin läsförmåga olika när invandrarbakgrund konstanthålls. Däremot tycks skillnaden mellan de elever som har skattat sin läsförmåga olika inte vara den samma för de
svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund.

7.4.

Sammanfattning

Resultat på lästesten: Genomgående är de svenska elevernas medelvärde på testen
högre än för eleverna med invandrarbakgrund. Skillnaden mellan svenska elever och
elever med invandrarbakgrund är ca . standardavvikelser i ordigenkänning och ca .
standardavvikelser i läsförmåga. Skillnaden mellan de två grupperna var större i samtliga undersökningar för texttestet än för ordtestet. En tolkning av detta kan vara att skillnaden i ordavkodningsförmågan som testas i ordtestet inte är så stor. I texttestet krävs
dock mer än enbart ordavkodning, bl.a. kulturell förförståelse och ordförråd.
Läsning av textremsa på : Eleverna med svenskspråkig bakgrund angav att de i
större utsträckning hann med att läsa textremsan på  än eleverna med invandrarbakgrund. Genomgående läser de svenska eleverna som angett ett svarsalternativ som svar
på frågan om de hinner med att läsa textremsan på  (alltid, nästan alltid, ibland etc.)
bättre än eleverna med invandrarbakgrund som angett samma svarsalternativ.
Bedömning av den egna läsförmågan: Elevernas bedömning av den egna läsförmågan visar att de svenska eleverna skattar sin läsförmåga högre än eleverna med invandrarbakgrund. Eleverna med invandrarbakgrund tycks övervärdera sin läsfärdighet
jämfört med de svenska eleverna.
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Individfaktorer

Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Ålder och könssammansättning
skiljer sig inte åt mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever.
Läsprestationsmönstret för elever i olika ålderskategorier skiljer sig inte åt mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna. Läsprestationsmönstret för pojkar och flickor skiljer sig åt mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna.) En frågeställning kopplade till antagande är: Hur skiljer sig elever med invandrarbakgrund och svenska elever åt med avseende på:
a)
åldersfördelning av elever i årskurs ?
b) könsfördelning av elever i årskurs ?
c)
läsförmågan bland pojkar och flickor?
d) läsförmågan bland elever med olika ålder?
I detta kapitel liksom i kapitel , , , ,  och  kommer i regel enbart resultat från
texttestet att presenteras i tabellerna. Resultaten från ordtestet kommer enbart att tas
med i de fall då dessa resultat tillför ytterligare information till analysen.

8.1.

Ålder

I tabell .. redovisas antal elever med invandrarbakgrund och svenska elever i olika
åldersgrupper samt medelvärdena på texttestet för dessa grupper. Tabellen är baserad på
resultaten från Stockholmsundersökningarna , ,  och . De olika angivna åldrarna (– :, : – : osv.) syftar på den ålder som eleven hade vid provtillfället,
vilket innebär att det bland eleverna i t.ex. kategorin : ‒ : finns elever som hade
denna ålder i mars , ,  och .
Genomgående i varje åldersgrupp läser de svenska eleverna genomsnittligt bättre än
eleverna med invandrarbakgrund i samma åldersgrupp. Mönstret är i princip det
samma för bägge grupperna. De elever som börjat tidigare än normalt i skolan presterar bäst (medelvärde på textestet . respektive .) . För de elever som börjat skolan
i normal ålder ökar prestationen med åldern bland de svenska eleverna och bland eleverna med invandrarbakgrund kan en liknande trend ses om än inte lika tydlig. De allra
äldsta eleverna som stått över ett år innan de börjat skolan har de lägsta resultaten bland
både svenska elever och elever med invandrarbakgrund (medelvärde på texttestet .
respektive .). Anmärkningsvärt är att andelen elever med invandrarbakgrund som
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Tabell ..

Resultat på texttestet och ålder

ålder vid
provtillfället

svenska
elever
texttest
22.3

elever med
invandrarbakgrund

n
504

(%)
(2.9)

21.1

3 693

(21.1)

21.4

4 149

21.7

texttest
19.2

samtliga elever

n
329

(%)
(5.8)

texttest
n
21.1
833

(%)
(3.6)

17.7

1 218

(21.1)

20.3

(23.7)

18.5

1 395

(24.5)

20.7 5 544 (23.9)

4 596

(26.2)

18.5

1 286

(22.3)

21.0 5 882 (25.2)

22.2

4 111

(23.5)

18.5

1 173

(20.4)

21.4 5 284 (22.7)

16.7

339

(2.0)

14.3

305

(5.6)

15.5

644

(2.9)

23.0
uppgift saknas
Totalt
21.5

8

(0.5)

14.3

6

(0.1)

19.3

14

(0.4)

17 396

(100)

18.1

5 718

(100)

20.7 23 112

(100)

–9:2
4911 (21.1)

9:3 –9:5
9:6 –9:8
9:9 –9:11
9:12 –10:2
10:3 –

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

börjat för tidigt respektive stått över ett år innan de börjat skolan är högre än bland de
svenska eleverna.
Signifikanstesten antyder att skillnaden mellan elever med olika ålder tycks vara densamma för elever med invandrarbakgrund och svenska elever. Det finns ändå skäl att
utifrån värdena i tabell . anta att vissa skillnader finns mellan de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund för hur åldern inverkar på lästestresultaten. Troligen
är denna inverkan starkare bland de svenska eleverna än bland eleverna med invandrarbakgrund. Det kan vara så att åldern har mindre betydelse bland eleverna med
invandrarbakgrund eftersom flera andra variabler så som t.ex. huruvida eleverna är
uppvuxna i Sverige och hur länge de har bott i Sverige också påverkar eleverna med
invandrarbakgrund.
Skillnader respektive olikheter mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund med avseende på ålder stämmer i stort med de resultat som framkom i motsvarande bearbetning av resultat från den svenska -undersökningen (Taube &
Fredriksson, ).

8.2.

Kön

Tabell .. visar fördelning mellan pojkar och flickor bland de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund samt resultaten på texttesten för de olika grupperna.
Läsning bland elever med invandrarbakgrund
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Tabellen är baserad på resultaten från Stockholmsundersökningarna , , 
och .
Tabell ..

Resultat på texttestet och kön
svenska elever

pojkar
flickor
uppgifter
saknas
totalt

texttest
n
21.0
8 890
22.1
8 491
22.4
19
21.5

17 400

(%)
50.9
48.5
0.6
100.0

elever med
invandrarbakgrund
texttest
n
(%)
17.7
2 839
49.8
18.6
2 861
49.9
15.9
12
0.2

texttest
n
20.2 11 729
21.2 11 352
19.7
31

18.1

20.7

5 712

100.0

samtliga elever

23 112

(%)
50.7
48.4
0.5
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Mönstret är det samma bland de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. Flickorna har bättre resultat än pojkarna både bland de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. Skillnaderna i resultat på texttestet mellan svenska
flickor och svenska pojkar respektive mellan flickor med invandrarbakgrund och pojkar med invandrarbakgrund är ungefär lika stora (. respektive .). De svenska
pojkarna läser bättre än pojkarna med invandrarbakgrund och de svenska flickorna
läser bättre än flickorna med invandrarbakgrund.
Delvis skiljer sig dessa resultat från vad som framkommit i andra undersökningar (se
avsnitt .). Möjligen skulle resultaten se något annorlunda om eleverna med invandrarbakgrund inte bara uppdelades efter kön utan också efter språk och tid i Sverige.

8.3.

Sammanfattning

Ålder: De svenska eleverna har bättre resultat än eleverna med invandrarbakgrund i
samma åldersgrupp. Mönstret är i princip det samma för bägge grupperna. De elever
som börjat tidigare än normalt i skolan presterar bäst. För de elever som börjat skolan
vid normal ålder ökar prestationen med åldern bland de svenska eleverna. Bland eleverna med invandrarbakgrund kan en liknande trend ses. De allra äldsta eleverna, de
som stått över ett år innan de börjat skolan, har de lägsta resultaten bland båda svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Möjligen kan åldersfaktorn inverka
något mer på de svenska eleverna än på eleverna med invandrarbakgrund. Andelen elever med invandrarbakgrund som börjat för tidigt respektive stått över ett år innan de
börjat skolan är högre än bland de svenska eleverna.
Kön: Flickorna har bättre resultat än pojkarna både bland de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund. De svenska pojkarna läser bättre än pojkarna med
invandrarbakgrund och de svenska flickorna läser bättre än flickorna med invandrar58
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bakgrund. Kön kan antas inverka lika på både de svenska eleverna och eleverna med
invandrarbakgrund.
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Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Elever med invandrarbakgrund
som har bott i Sverige hela livet har allmänt sett bättre svensk kunskaper och läser svenska bättre än de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet. Detta
kan delvis ha samband med skillnader i bakgrund mellan dessa grupper.) En frågeställning kopplad till detta antagande är: Hur skiljer sig eleverna med invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela livet och elever med invandrarbakgrund som ej bott hela livet i
Sverige åt med avseende på:
a)
förmåga att läsa sammanhängande text?
b) förmåga att snabbt känna igen enstaka ord?
c)
språknivå skattad av lärarna?
d) egen skattad läsförmåga?
e)
förmåga att läsa textremsan på  enligt egen bedömning?
f)
hur ofta svenska talas hemma?
g) tillgång på lästmaterial?
h)  och videotittande?
i)
lässtimulans för skolstarten?
j)
läsaktiviteter?
k) läsintresse?
l)
trivsel i skolan?
m) den skolundervisning de får?
Den enda variabel som hänger samman med invandringen som undersökts i de olika
Stockholmsundersökningarna är huruvida eleverna har bott i Sverige hela livet eller ej.
Denna fråga ställdes i undersökningarna ,  och . Frågor om familjernas
skäl till invandringen till Sverige ställdes inte eftersom det, baserat på erfarenheter från
en pilotundersökning, kunde antas att detaljerade frågor upplevdes som allt för närgångna (Fredriksson, ) samt att det också fanns skäl att tro att nioåriga elever inte
alltid skulle kunna ge adekvata svar på en sådan fråga.
Bland eleverna med invandrarbakgrund hade  procent bott hela sitt liv i Sverige,
 procent hade ej bott hela sitt liv i Sverige och  procent hade inte besvarat frågan.
De elever som inte bott hela livet i Sverige hade i genomsnitt bott . år i andra länder.
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9.1.

Läsförmåga

Tabell . presenterar resultaten på ordtestet och texttestet för de elever med invandrarbakgrund som har bott i Sverige hela livet, elever med invandrarbakgrund som inte
bott i Sverige hela livet och svenska elever. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna ,  och .
Tabell ..
Stockholmsundersökning år
1994
1995
1996
Totalt

Elevens tid i Sverige och resultat på ordtest och texttest på svenska i
årskurs 
svenska elever

ordtest
35.2
35.3
35.5
35.3

texttest
n
21.7 4 220
21.3 4 482
21.4 4 665
21.5 13 369

elever med
invandrarbakgrund som
bott i Sverige hela livet
ordtest texttest n
34.4
18.9 876
34.6
18.5 932
35.4
18.6 956
34.8
18.7 2 764

elever med
invandrarbakgrund som ej
bott i Sverige hela livet
ordtest texttest
n
33.3
17.8
542
32.1
16.6
476
33.4
17.3
449
32.9
17.2
1 467

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Det finns en signifikant skillnad mellan de svenska eleverna, eleverna med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet samt eleverna med invandrarbakgrund som inte
bott i Sverige hela livet med avseende på resultaten på lästesten.
Icke överraskande visar sig att medelvärdet för de elever med invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela livet genomgående i alla undersökningarna är högre än för dem
som inte bott i Sverige hela livet. På ordtestet är skillnaden i medelvärdena för de olika
undersökningarna genomgående större mellan elever med invandrarbakgrund som bott
i Sverige hela livet och de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet
än mellan de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och de svenska eleverna. På textestet däremot är skillnaden större mellan de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och de svenska eleverna än mellan invandrarelever som bott i Sverige hela livet och de elever med invandrarbakgrund som ej bott i
Sverige hela livet.
Ordprovet kräver snabb igenkänning av enstaka ord, vilket är något som förenklat
kan sägas uppnås genom många försök att läsa orden. Man skulle kunna kalla det för
många ”möten” med orden, i detta fall många möten med högfrekventa svenska ord.
Detta förefaller rimligt att anta att elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige
hela livet har haft nästan lika stora möjligheter som de svenska eleverna att konfronteras med svensk text. De elever med invandrarbakgrund som bott någon del av livet i
annat land än Sverige borde däremot, som grupp betraktat, haft färre tillfällen till
”möten” med svenska ord.
Läsning bland elever med invandrarbakgrund
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Textprovet ställer många fler krav än att snabbt känna igen högfrekventa svenska
ord. Snabb och korrekt igenkänning av orden är en nödvändig men inte på något sätt
tillräcklig förmåga vid läsförståelse. Att förstå hela texter kräver bl.a. ett relativt stort
ordförråd av svenska ord samt kännedom om svensk meningsbyggnad och om svenska
förhållanden. Här kan många av de elever som kommer från hem där ett annat språk
än svenska talas ha nackdelar jämfört med de svenskspråkiga eleverna.
Utifrån detta förefaller det rimligt att skillnaden mellan de tre elevgrupperna på ordtestet är störst mellan elever som vistats i Sverige hela livet oavsett språk och de som
inte bott i Sverige hela livet. För textprovet, som är mer krävande och som inbegriper
mycket mer än att kunna känna igen enstaka ord, finns den största skillnaden mellan
elever som har en svenskspråkig bakgrund och elever som inte har en helt svenskspråkig bakgrund oavsett om de sistnämnda har bott i Sverige hela livet eller ej. Dessa resultat stämmer också med de svenska resultaten från ”IEA Reading Literacy” (Taube &
Fredriksson, ).

9.2.

Språknivå

På klasslistan ombads lärarna ange språknivån på skalan A ‒ F för elever med invandrarbakgrund. F motsvarar den nivå på vilken en svensk elev i allmänhet behärskar
svenska och A innebär att eleven helt saknar kunskaper i svenska. Bedömningen enligt
skalan A – F är en metod som ofta används vid värderingar av färdigheten i svenska för
elever med invandrarbakgrund (, ). Genom att ge de olika skalnivåerna värden
(A = ...... F = ) kan medelvärden räknas fram för språknivån hos de olika grupperna.
Tabellen nedan presenterar dessa värden för de elever med invandrarbakgrund som bott
i Sverige hela livet och för de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela
livet. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och
.
Tabell ..

Språknivå

bedömd språknivå

elever med invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela livet
4.1 (1843)

elever med invandrarbakgrund
som ej bott i Sverige hela livet
3.6 (1 116)

P < .001

De elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet har enligt lärarna en
högre språknivå på skalan A - F än de som ej bott i Sverige hela sitt liv. Ett sådant resultat var väntat och förefaller rimligt. Signifikansprövningen bekräftar att det finns en
skillnaden mellan de två grupperna elever med invandrarbakgrund.

62

Läsning bland elever med invandrarbakgrund

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.46

Page 63

9. Invandringen

9.3.

Bedömning av den egna läsförmågan

Hur eleverna själva bedömer sin läsförmåga redovisas i tabell .. Värdena i tabell .
rad  är baserade på Stockholmsundersökningen  där eleverna ombads bedöma hur
de läste och rad  baseras på undersökningarna  och  där eleverna ombads att
bedöma sin läsförmåga på svenska. Värdena är framräknade utifrån elevernas svar på
elevenkäten. Samtliga bedömningar gjordes på en skala  –  där  stod för den högsta
läsförmågan.
Tabell ..

Bedömning av den egna läsförmågan
svenska elever

bedömning
n
självskattning av
läsförmågan ()
3.3
4 235
självskattning av
läsförmågan på svenska 3.4
9 127
( och )

elever med
elever med
invandrarbakgrund
invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela som ej bott i Sverige hela
livet
livet
bedömning
n
bedömning
n
3.3

879

3.2

544

3.3

1 916

3.2

941

P-värden för skillnad mellan svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
samt elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet: Stockholmsundersökningen 1994 <
.01 samt Stockholmsundersökningarna 1995 och 1996 < .001
P-värden för skillnad mellan elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och som ej bott
hela livet i Sverige: Stockholmsundersökningen 1994 < .05 samt Stockholmsundersökningarna 1995 och
1996 < .001

De svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
tycks bedöma att deras läsförmåga är på ungefär samma nivå. Eleverna med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela sitt liv bedömer sin läsförmåga som något sämre än
de andra två grupperna.

9.4.

Läsning av textremsan på 

Tabell . visar medelvärdena för elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i
Sverige och elever med invandrarbakgrund som ej bott hela livet i Sverige samt för de
svenska eleverna. De angivna värdena för de olika grupperna är baserade på elevernas
svar på frågorna i elevenkäten om i vilken omfattning de hann med att läsa textremsan
på . Samtliga bedömningar gjordes på en skala  ‒  där  stod för att alltid hinna
med att läsa textremsan. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och .
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Tabell ..

Läsning av textremsan på 
svenska elever

elevernas bedömning av
om de hinner läsa
textremsan på 

elever med
elever med
invandrarbakgrund
invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela som ej bott i Sverige hela
livet
livet
bedömning
n
bedömning
n
bedömning
n
3.3
13 355
3.1
2 799
2.9
1 490

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Också med avseende på hur eleverna bedömer att de hinner med att läsa textremsan på
 finns vissa skillnader mellan gruppen elever med invandrarbakgrund som bott i
Sverige hela livet och gruppen elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela
livet. De svenska eleverna anger att de oftare hinner läsa textremsan på  än bägge
grupperna elever med invandrarbakgrund. De elever med invandrarbakgrund som bott
i Sverige hela livet i sin tur anger att de oftare hinner läsa textremsan på  än de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet.
Skillnaderna mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund samt
mellan elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och de som ej bott
hela livet i Sverige är signifikanta.

9.5.

Skillnader i bakgrund mellan de elever som bott i
Sverige hela livet och de som ej bott i Sverige hela livet

Mellan eleverna med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och elever med
invandrarbakgrund som inte bott hela livet i Sverige finns flera skillnader med avseende på olika bakgrundsvariabler. Nedan ska dessa två grupper jämföras med avseende på
hur ofta de talar svenska hemma, tillgång på läsmaterial, /video tittande, lässtimulans
i hemmet före skolstarten, läsaktiviteter i hemmet, elevernas läsintresse, trivsel i skolan
samt skolundervisning. När så är relevant för jämförelsen kommer också de svenska eleverna att tas med.

9.5.1. Användning av svenska i hemmet
Eleverna ombads i elevenkäten bl.a. att ange hur ofta de talade svenska hemma. På en
fyrgradig skala, där  motsvarar alltid och  aldrig, var medelvärdet för de elever med
invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet . och för de som ej bott i Sverige hela
livet ..
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I tabell . jämförs de elever som bott i Sverige hela livet och de som ej bott i Sverige
hela sitt liv med avseende på hur ofta de talar svenska hemma och läsförmågan.
Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och .
Tabell ..

alltid
nästan alltid
ibland
nästan aldrig
aldrig
svar saknas
totalt

Elevens tid i Sverige, användning av svenska i hemmet och resultat på
texttestet
invandrarelever som bott i Sverige
hela livet
texttest
n
%
19.6
341
12.3
20.0
921
33.1
17.7
1 116
40.6
18.5
250
9.0
15.8
122
4.4
14.4
14
0.5
18.7
2 764
100.0

invandrarelever som ej bott i Sverige
hela livet
texttest
n
%
18.0
80
5.4
18.3
390
26.2
16.8
721
49.2
17.3
159
11.0
16.4
113
8.0
12.7
4
0.3
17.2
1 467
100.0

I Stockholmsundersökningarna ,  och  deltog totalt  elever med invandrarbakgrund.
Av dessa har , dvs. .% av samliga elever med invandrarbakgrund, inte besvarat enkätfrågan om huruvida de har bott i Sverige hela livet eller ej. Dessa elever är följaktligen inte medtagna i tabellen ovan.
P-värden för texttestet: omfattning svenska talas i hemmet < .001, bott i Sverige när omfattning svenska
talas i hemmet konstanthålls < .001, omfattning svenska talas i hemmet när bott i Sverige konstanthålls <
.001

Tabellen visar att de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet talar
svenska i större utsträckning hemma än de som inte bott i Sverige hela livet.  procent
av de förra talar svenska hemma alltid eller nästan alltid jämfört med  procent av de
senare. Omvänt gäller att . procent av de elever med invandrarbakgrund som bott
hela livet i Sverige aldrig talar svenska hemma medan  procent av de elever med invandrarbakgrund som inte bott hela livet i Sverige aldrig talar svenska hemma.
Även om ett samband tycks finnas i bägge grupperna mellan resultaten på texttestet
och i vilken utsträckning eleverna talar svenska hemma är inte detta samband helt entydigt. De bästa resultaten finns inte bland de elever som alltid talar svenska hemma,
utan i bägge grupperna bland de elever som nästan alltid talar svenska hemma, .
respektive . på texttestet.
Det finns en signifikant skillnad mellan eleverna med invandrarbakgrund som talar
svenska i olika utsträckning hemma. Det finns också en signifikant skillnad mellan de
elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och elever med invandrarbakgrund som ej bott hela livet i Sverige när omfattningen av hur ofta svenska talas i
hemmet konstanthålls samt mellan de elever som talar svenska i olika omfattning
hemma när boende utomlands konstanthålls. Skillnaden mellan elever med invandrarbakgrund som talar svenska i hemmet i olika omfattning tycks vara den samma för
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bägge grupperna med invandrarbakgrund, dvs. läsförmågan blir bättre när mer svenska
talas.
Intressant är också att notera att de elever med invandrarbakgrund som hade bott
hela livet i Sverige och som angav att de alltid talade svenska hemma har ett medelvärde på texttestet som är lägre än de svenska elevernas, . jämfört med .. Denna skillnad är signifikant (p-värde lägre än .). I språkligt avseende är dessa elever mycket
lika de svenska eleverna. De är uppvuxna i Sverige och talar alltid svenska hemma.
Under förutsättning att de språkliga uppgifterna är riktiga måste det antas att det finns
andra faktorer som kan förklara skillnaderna.

9.5.2. Tillgång på läsmaterial
Tabell .. anger medelvärden för tillgång till olika läsmaterial för de eleverna med
invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och eleverna med invandrarbakgrund
som ej bott hela livet i Sverige samt för de svenska eleverna. De angivna värdena för de
olika grupperna är baserade på elevernas svar på frågorna i elevenkäten om huruvida
det i hemmet fanns en dagstidning, en kvällstidning, hur många vuxenböcker som
Tabell ..

Tillgång till läsmaterial
svenska elever

läsmaterial
Tillgång till
73%
dagstidning i
hemmet
Tillgång till kvälls2.0
tidning i hemmet *
Antal vuxenböcker
217
i hemmet
Antal barnböcker i
87
hemmet
Hur ofta eleverna
0.9
går till biblioteket
och lånar hem
böcker *

n
13 219

elever med
elever med
invandrarbakgrund som invandrarbakgrund som
bott i Sverige hela livet ej bott i Sverige hela livet
läsmaterial
n
läsmaterial
n
50%
2 779
39%
1 482

13 254

1.8

2 785

1.5

1 489

13 306

135

2 776

98

1 477

13 229

64

2 782

46

1 474

13 310

1.3

2 784

1.5

1 482

Desto närmare  de olika värdena är ju större andelen inom gruppen som hade tillgång till en
kvällstidning i hemmet respektive gick till biblioteket och lånade hem böcker.
P-värden för skillnad mellan svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
samt elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet < .001.
P-värden för skillnad mellan elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och som ej bott
hela livet i Sverige: dagstidning < .001, kvällstidning < .001, vuxenböcker < .001, barnböcker < .001 samt
biblioteksbesök > .01.

*

66

Läsning bland elever med invandrarbakgrund

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.46

Page 67

9. Invandringen

fanns i hemmet, hur många barnböcker som fanns i hemmet samt hur ofta eleverna
gick till biblioteket och lånade hem en bok. Tabellen är baserad på svaren från
Stockholmsundersökningarna ,  och .
Också med avseende på tillgång på läsmaterial finns skillnader mellan gruppen elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela sitt liv och gruppen elever med
invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet. Skillnaderna mellan de svenska eleverna, eleverna med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige samt eleverna med
invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet är genomgående signifikanta. Också
skillnaderna mellan de elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och
de som ej bott hela livet i Sverige är signifikanta med p-värden lägre än ., med
undantag för hur ofta eleverna går på bibliotek och lånar böcker. De svenska eleverna
har genomgående bättre tillgång till böcker än eleverna i de andra två grupperna. Elever
med invandrarbakgrund som inte bott hela livet i Sverige har klart mindre tillgång till
läsmaterial i hemmet än både svenska elever och elever med invandrarbakgrund som
har bott i Sverige hela livet. Detta kan i viss mån kompenseras av att bägge grupperna
elever med invandrarbakgrund oftare lånar böcker på bibliotek. De elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet går oftare till biblioteket för att låna böcker än de andra grupperna.

9.5.3. /videotittande
Tabell . visar hur många timmar per dag som eleverna i genomsnitt tittar på  och
video utanför skoldagen. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och .
Tabell ..

/videotittande
svenska elever

elever med
elever med
invandrarbakgrund
invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela
som ej bott i Sverige
sitt liv
hela sitt liv
antal timmar n
antal timmar n
antal timmar n
3.1
13 203
3.4
2 771
3.5
1 464
Antal /videotimmar
utanför skoldagen
P-värden för skillnad mellan svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
samt elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet: /videotittande < .001
P-värden för skillnad mellan elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och som ej bott
hela livet i Sverige: /videotittande > .05

Bägge grupperna elever med invandrarbakgrund ser mer på  och video än de svenska eleverna. Skillnaderna mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund samt mellan eleverna med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och
de som ej bott i Sverige hela livet är signifikanta, däremot finns ingen signifikant skillLäsning bland elever med invandrarbakgrund
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nad mellan de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och de som
inte bott i Sverige hela livet. Dessa siffror kan jämföras med de i tabell . där det visades att eleverna med invandrarbakgrund var sämre att hinna med att läsa textremsan på
 än de svenska eleverna. Att elever med invandrarbakgrund ser mer på  än svenska
elever visade sig även inom den svenska delen av ”IEA Reading Literacy” (Taube &
Fredriksson, ).

9.5.4. Lässtimulans i hemmet före skolstarten
Faktorer av betydelse för elevernas läsförmåga i årskurs  kan vara den lässtimulans de
fick i hemmet och i vilken mån de kunde läsa före skolstarten. Tabell .. visar i vilken
omfattning någon hemma läste för eleverna innan de kunde läsa själva samt hur mycket eleven kunde läsa före skolstarten. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och . I undersökningen  tillfrågades eleverna om
någon läste högt för dem hemma utan att språk preciserades, medan i undersökningarna  och  frågan ställdes om någon läste högt för dem hemma på svenska.
Tabell ..

Lässtimulans i hemmet och läskunnighet före skolstarten
svenska elever

Någon hemma läste
för eleven innan
han/hon kunde läsa
själv. * ()
Någon hemma läste
för eleven på svenska
innan han/hon kunde
läsa själv. * ( och )
Hur mycket eleven
kunde läsa före
skolstarten.**

elever med
invandrarbakgrund
som bott i Sverige
hela livet
m
n
2.6
875

elever med
invandrarbakgrund
som ej bott i
Sverige hela livet
m
n
2.4
547

m
2.9

n
4 225

2.9

9 117

2.2

1 922

1.9

940

2.7

13 312

2.4

2 771

2.31

1 472

*

Talen i raden är medelvärden baserade på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågan
om huruvida någon brukade läsa högt för barnet innan det kunde läsa. Svarsalternativen var;
varje dag (), nästan varje dag (), ungefär en gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig ().
Ju närmare ett medelvärde är  desto vanligare har högläsning för barnet varit.
**
Talen i raden är medelvärden baserade på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågan
om huruvida de kunde läsa före skolstarten. Svarsalternativen var; böcker (), meningar (),
ord (), bokstäver () och inget (). Ju närmare ett medelvärde är  desto högre läskunnighet
inom gruppen.
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001
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De elever med invandrarbakgrund som inte bott i Sverige hela livet har mer sällan fått
lyssna till högläsning innan de kunde läsa än de elever med invandrarbakgrund som
bott hela livet i Sverige. De sistnämnda har i sin tur fått lyssna mer sällan till högläsning än de svenska eleverna. Skillnader mellan grupperna är större i undersökningarna
 och  när frågan gällde högläsning på svenska än  när det handlade om
högläsning utan att språket preciserades. Skillnaderna mellan de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund samt skillnaderna mellan de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och de som ej bott i Sverige hela livet är signifikanta.
Läskunnighet före skolstarten följer samma mönster. De svenska eleverna var i högre
grad än de andra eleverna läskunniga redan vid skolstarten och minst läskunniga var de
elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet. Också dessa skillnader
är signifikanta.

9.5.5. Läsaktiviteter i hemmet
I tabell . presenteras läsaktiviteter i hemmet för svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och elever med invandrarbakgrund som ej
bott hela livet i Sverige. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och . Frågorna har i några fall formulerats delvis olika i Stockholmsundersökningen  och undersökningarna  och . I undersökningen
 frågades om läsning i allmänhet, medan frågorna  och  speciellt handlade om läsning på svenska. När sådana skillnader har funnits redovisas i tabellen svaren
för  för sig och svaren för  och  för sig.
Skillnad mellan de tre grupperna (svenska elever, elever med invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela livet samt elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige
hela livet) vad det gäller hur ofta serietidningar läses är signifikant. Däremot finns ingen
signifikant skillnad mellan de tre grupperna med avseende på bokläsning. De två grupperna med elever med invandrarbakgrund skiljer sig inte åt med avseende på frivillig
läsning av böcker och serietidningar.
Det förekommer oftare att elever med invandrarbakgrund, framförallt de som ej bott
i Sverige hela livet, än svenska elever i årskurs  läser högt för någon hemma. Det är
även vanligare i familjer med invandrarbakgrund att någon hemma pratar med barnen
om vad de har läst. Skillnaden mellan de tre grupperna (svenska elever, elever med
invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet samt elever med invandrarbakgrund
som ej bott i Sverige hela livet) är signifikant vad det gäller hur ofta eleven läser högt
för någon hemma och hur ofta någon pratar med barnet hemma om vad det läst i böcker eller tidningar. Skillnaden mellan de tre grupperna är också signifikant vad det gäller hur ofta någon läser högt för barnet hemma och hur ofta någon pratar med barnet
hemma om vad han/hon läst i böcker eller tidningar. Kanske föräldrarna till elever med
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Tabell ..

Läsaktiviteter i hemmet
svenska elever

Hur ofta läser du böcker
2.6
för nöjes skull när du
inte är i skolan?
(Stockholmsundersökningen
1994) *
Hur ofta läser du böcker
2.7
på svenska för nöjes skull
när du inte är i skolan?
(Stockholmundersökningarna
1995 och 1996) *
Hur ofta brukar du läsa
2.4
serietidningar?
(Stockholmsundersökningen
1994) *
Hur ofta brukar du läsa
2.3
serietidningar på svenska?
(Stockholmsundersökningarna
1995 och 1996) *
Hur ofta läser du högt på
2.1
svenska för någon hemma? *
Kan du läsa på något annat
20%
språk? (Antal elever som
svarat JA)
Hur ofta läser någon hemma
1.5
högt för dig nu?
(Stockholmsundersökningarna
1995 och 1996) *
Hur ofta pratar någon hemma 0.9
med dig om vad du har läst
i böcker eller tidningar? **

n
4 325

elever med
elever med
invandrarbakgrund invandrarbakgrund
som bott i Sverige som ej bott i Sverige
hela livet
hela livet
n
n
2.6
873
2.5
542

9 115

2.6

1 907

2.6

936

4 239

2.1

873

2.0

547

9 114

2.0

1 908

1.9

941

13 339

2.3

2 794

2.4

1 478

13 357

81%

2 793

86%

1 489

9 114

1.3

1 918

1.4

938

13 355

1.1

2 796

1.1

1 485

*

Talen är medelvärden baserade på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågorna.
Svarsalternativen var; varje dag (4), nästan varje dag (3), ungefär en gång i veckan (2), nästan
aldrig (1) och aldrig (0).
**
Talen är medelvärden baserade på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågan om hur
ofta någon hemma pratar med dem om vad de läst i böcker eller tidningar. Svarsalternativen var;
ofta (2), ibland (1) och aldrig (0). Ju närmare ett medelvärde är 2 desto oftare har någon pra
tat med barnet hemma om vad det har läst.
P-värden för skillnad mellan svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
samt elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet: bokläsning på fritiden > .05, bokläsning på svenska på fritiden > .05, serietidningsläsning på fritiden < .001, serietidningsläsning på svenska
på fritiden < .001, högläsning för någon på svenska hemma < .001, kan läsa på annat språk än svenska
forts. längst ned nästa sida
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invandrarbakgrund är mer oroliga över sina barns skolgång eftersom de vet att deras
barn har en svårare uppgift i skolan (att lära sig läsa på ett annat språk än modersmålet) än de svenska eleverna. Mellan de två grupperna av elever med invandrarbakgrund
(de som bott i Sverige hela livet och de som ej bott i Sverige hela livet) finns inga signifikanta skillnader med avseende på hur ofta de läser högt för någon i hemmet och
hur ofta någon pratar med dem om vad som de har läst.
Icke oväntat är det vanligare att eleverna med invandrarbakgrund än svenska eleverna kan läsa på något främmande språk. Skillnaden mellan de tre grupperna är signifikant, likaså skillnaden mellan de invandrarelever som bott i Sverige hela livet och de
som ej bott i Sverige hela livet. Hela  procent av de svenska eleverna har också angett
att de kan läsa på ett främmande språk. Det bör dock sägas att dessa siffror är tämligen
osäkra. Samtliga elever som angett att de kan läsa på ett annat språk har registrerats
kunna läsa på ett annat språk även när de inte angett vilket språk de anser sig kunna
läsa på.

9.5.6. Trivsel i skolan
I tabell . presenteras uppgifter om de tre elevgruppernas trivsel med skolarbetet och
kamraterna i skolan. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna
,  och .
Eleverna med invandrarbakgrund tycks trivas bättre med skolarbetet än de svenska
eleverna trots att det förmodligen är svårare för dem än för de svenska eleverna.
Eleverna med invandrarbakgrund trivs något sämre med kamraterna i skolan än de
svenska eleverna. Resultaten i tabell kan ses som delvis en antydan om kamratproblem
bland en del elever med invandrarbakgrund, men de kan också ses som i ett försök från
dessa elevgrupper att ge de svar som man tror förväntas.

9.5.7. Skolundervisning
Tabell . visar vilken undervisning som olika grupper av elever får med avseende på
specialundervisning, hemspråksundervisning och Sv2-undervisning. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och . Antalet svenska
elever var totalt  , antalet elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela
livet  och antalet elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet
.
< .001, hur ofta någon läser högt för eleven hemma < .001 samt hur ofta någon talar med eleven om vad
denne har läst < .001
P-värden för skillnad mellan elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och som ej bott
hela livet i Sverige: bokläsning på fritiden > .05, bokläsning på svenska på fritiden > .05, serietidningsläsning på fritiden > .05, serietidningsläsning på svenska på fritiden > .05, högläsning för någon på svenska
hemma < .05, kan läsa på annat språk än svenska < .001, hur ofta någon läser högt för eleven hemma >
.05 samt hur ofta någon talar med eleven om vad denne har läst > .05
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Tabell .. Trivsel med skolarbete och skolkamrater
svenska elever

Hur trivs du med
skolarbetet?
Hur trivs du med
kamraterna
i skolan?

m*
2.4

n
13 351

2.7

13 330

elever med
elever med
invandrarbakgrund invandrarbakgrund
som bott i Sverige som ej bott i Sverige
hela livet
hela livet
m*
n
m*
n
2.5
2 782
2.5
1 484
2.5

2 781

2.5

1 483

*

Talen är medelvärden baserade på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågorna.
Svarsalternativen var; mycket bra (), ganska bra (), inte så bra () och inte alls (). Ju närmare ett
medelvärde är  desto högre trivsel med skolarbete respektive skolkamrater inom respektive grupp.
P-värden för skillnad mellan svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
samt elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet: trivsel med skolarbete < .001 samt trivsel med kamrater < .001
P-värden för skillnad mellan elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och som ej bott
hela livet i Sverige: trivsel med skolarbete > .05 samt trivsel med kamrater < .001

Tabell .. Specialundervisning, hemspråksundervisning och Sv2-undervisning
svenska elever

elever med
elever med
invandrarbakgrund invandrarbakgrund
som bott i Sverige som ej bott i Sverige
hela livet
hela livet
Specialundervisning
10%
11%
14%
Hemspråksundervisning
0%
65%
70%
Sv2-undervisning
0%
41%
60%
%-talen anger den andel av t.ex. samtliga svenska elever som får specialundervisning.

Eleverna med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet deltar i något större
omfattning i specialundervisning än övriga elever med invandrarbakgrund och svenska
elever. Kan det möjligen vara så att man tillgriper alla medel för att hjälpa de elever som
har de största svårigheterna med att läsa och skriva oberoende av vilka anledningarna
till svårigheterna kan vara? En annan möjlig förklaring kan vara att en del lärare felbedömer läs- och skrivproblem bland elever med invandrarbakgrund som läs- och skrivsvårigheter istället för problem med det svenska språket.
En jämförelse av omfattningen på hemspråksundervisningen och Sv2-undervisningen bland elever med invandrarbakgrund i årskurs  i Stockholm visar att det är en större andel elever med invandrarbakgrund som får hemspråksundervisning än som får
Sv2-undervisning. Det kan vara värt att i sammanhanget notera att vilka elever som
deltar i hemspråksundervisning är beroende på dels huruvida de är berättigade till
denna undervisning (se avsnitt ..) och dels om föräldrarna så önskar. Deltagande i
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Sv2-undervisning däremot är obligatoriskt för samtliga elever med annat hemspråk än
svenska om elevernas lärare/skolledningen bedömer detta vara nödvändigt.
En jämförelse mellan de elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige
och de som ej bott hela livet i Sverige visar att en större andel av den senare gruppen
har fått både hemspråksundervisning och Sv2-undervisning.

9.6.

Sammanfattning

Tid i Sverige: Elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet presterar
något sämre på ordprovet än de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela livet. Elever med invandrarbakgrund, oavsett om de bott i
Sverige hela livet eller inte, har sämre resultat på texttestet än de svenska eleverna.
Elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet har inte särskilt mycket svårare än svenska barn för att känna igen enstaka ord. Däremot har elever med invandrarbakgrund svårare för att kunna läsa och förstå hela svenska texter oavsett om de har
bott i Sverige hela livet eller ej.
Likheter mellan svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige
hela livet samt invandrarelever som ej bott i Sverige hela livet: De tre elevgrupperna
(svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet samt
invandrarelever som ej bott i Sverige hela livet) är lika i följande avseende:
• hur ofta de läser böcker på svenska
Skillnader mellan de svenska eleverna/ elever med invandrarbakgrund som bott i
Sverige hela livet och elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet:
Skillnader finns mellan de svenska eleverna och elever med invandrarbakgrund som
bott i Sverige hela livet å ena sidan och elever med invandrarbakgrund som ej bott i
Sverige hela livet å andra sidan. Elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige
hela livet
• presterar något sämre på ordprovet
• har en lägre språknivå i svenska
• har i något högre grad erhållit specialundervisning
• har sämre lässjälvbild
Skillnader finns mellan de svenska eleverna och bägge grupperna elever med invandrarbakgrund: Skillnader finns mellan de svenska eleverna och bägge grupperna elever
med invandrarbakgrund (de som bott i Sverige hela livet och de som ej bott i Sverige
hela livet). Eleverna med invandrarbakgrund:
• har sämre läsförståelse vid läsning av svensk text
• ser mer på /video
• läser serier mindre ofta
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• kan ofta läsa på något annat språk än svenska
• läser oftare högt på svenska för någon hemma
• har föräldrar som oftare talar med sina barn om vad de har läst
• trivs något bättre med skolarbetet
• trivs något sämre med kamraterna i skolan
• går oftare till biblioteket och lånar hem böcker
• har mindre tillgångar till läsmaterial i hemmet
• har i mindre utsträckning fått lyssna till högläsning i hemmet före skolstarten
• var i lägre grad läskunniga vid skolstarten.
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Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Läsförmågan är högre bland elever med invandrarbakgrund som kommer från språkgrupper/kulturkretsar vars språk,
kultur och skriftspråk ligger nära det svenska språket / den svenska kulturen än bland
andra elever med invandrarbakgrund. Detta kan delvis ha samband med skillnader i
bakgrund mellan dessa grupper.) Frågeställningar kopplade till antagandet är: Hur skiljer sig elever från olika språkgrupper/kulturkretsar åt med avseende på:
a)
förmåga att läsa sammanhängande text?
b) förmåga att snabbt känna igen enstaka ord?
c)
språknivå skattad av lärarna?
d) förmåga att läsa textremsan på  enligt egen bedömning?
e)
egen skattad läsning?
f)
språkgrupper/språkfamiljer?
g) kulturkretsar?
h) skriftsystem?
i)
tid de bott i Sverige?
j)
läskunskaper på andra språk än svenska?
k) tillgång på läsmaterial?
l)
 och videotittande?
m) hur ofta svenska talas i hemmet?
n) trivsel i skolan?
o) undervisning i skolan?
I elevenkäten och lärarenkäten har uppgifter samlats in om elevernas modersmål och
huruvida eleverna också kan läsa på ett annat språk än svenska. I Stockholmsundersökningen  fanns  olika språk representerade, i undersökningen  fanns
 språk,  fanns  språk och  fanns  språk. De flesta språken talades endast
av ett fåtal elever. I den fortsatta framställningen kommer främst de språkgrupper som
vid de flesta provtillfällen företrädes av minst  elever att behandlas. Dessa är arabiska,
arameiska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, kurdiska, persiska,
polska, romani, ryska, somali, spanska, tigrinya, turkiska och tyska. Totalt  språk.
Ett antal elever har angett serbiska, kroatiska, bosniska, serbokroatiska och kroatoserbiska som sitt första språk. Eftersom dessa språk är mycket närbesläktade och tidigare betraktats som ett språk – serbokroatiska – skulle det vara möjligt att lägga samman dem till en språkgrupp med  elever i denna rapport. Eftersom utvecklingen
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snarare tycks vara att de språk som tidigare var olika varianter av serbokroatiska allt mer
vill betona sin särart har detta inte gjorts. Istället har serbokroatiska och de andra närbesläktade språken utelämnats eftersom antalet elever i var och en för sig av dem inte
blir tillräckligt stor.

10.1. Skillnader i språk- och läsförmåga mellan olika invandrargrupper
De insamlade data gör det möjligt att jämföra eleverna i de olika språkgruppernas
språkliga färdigheter i fyra avseenden; deras läsfärdigheter på lästesten, deras språknivå
enligt lärarna, deras självskattade läsfärdighet och deras självskattade förmåga att läsa
textremsan på .

10.1.1. Resultat på lästesten
I tabellerna . och . presenteras medelvärdet för de olika språkgrupperna baserat
på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och  sammantagna. När
de olika språkgrupperna, inklusive de svenskspråkiga eleverna, har placeras i rangordning efter resultaten på ordtestet får rangordningen följande utseende:
Tabell .. Rangordning mellan språkgrupper på ordtestet
språk
engelska
franska
tyska
kinesiska
svenska
finska
polska
ryska
persiska
tigrinya
grekiska
italienska
spanska
arabiska
arameiska
turkiska
kurdiska
somali
romani

medelvärde på
ordtestet
36.3
36.2
36.2
35.9
35.4
35.3
34.7
34.5
34.4
34.2
34.1
33.8
33.6
33.1
32.9
31.8
31.7
31.6
29.2

antal elever
320
94
117
72
18 149
610
349
89
413
193
251
70
694
562
99
514
208
97
94

antal elever som
gjort testen
311
88
96
70
17 390
585
331
83
376
185
236
67
653
535
96
484
199
76
93

P-värden för ordtestet: olika hemspråk > .001
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Skillnaderna i resultat på ordprovet är i de flesta fall små, men signifikanta. Vid en jämförelse av de olika språkgruppernas medelvärde på ordtestet med medelvärdet för de
svenska eleverna (.) kan konstateras att de engelskspråkiga, de franskspråkiga, de
tyskspråkiga och de kinesiskspråkiga eleverna hade bättre resultat än de svenska. De
finskspråkiga eleverna hade nästan samma resultat som de svenska eleverna. De polskspråkiga, ryskspråkiga, persiskspråkiga, tigrinyaspråkiga och grekiskspråkiga eleverna
hade resultat som var minde än . poäng lägre än de svenska eleverna. Svårast för att
känna igen skrivna svenska ord hade eleverna som talade turkiska, kurdiska, somali och
romani.
Motsvarande lista för texttestet har följande rangordning:
Tabell .. Rangordning mellan språkgrupper på texttestet
språk
tyska
svenska
engelska
italienska
kinesiska
polska
finska
franska
ryska
persiska
spanska
grekiska
tigrinya
arabiska
kurdiska
arameiska
romani
turkiska
somali

medelvärde på texttestet
22.3
21.5
21.3
20.7
20.3
20.2
20.0
19.8
19.4
18.9
18.3
18.0
17.1
16.0
16.0
15.8
14.2
14.1
13.0

antal elever som gjort testen
96
17 390
311
67
70
331
585
88
93
376
653
236
185
535
199
96
73
484
76

P-värden för texttestet: olika hemspråk > .001

Skillnaderna i resultat på texttestet är mycket större än på ordtestet. Om man jämför
medelvärdet för de svenska eleverna på texttestet (.) med resultaten för de olika
språkgrupperna kan konstateras att den tyskspråkiga gruppen hade bättre resultat än de
svenska eleverna och att den engelskspråkiga gruppen hade nästan samma resultat som
den svenska gruppen. Språkgrupper som inte har mer än . poäng lägre än de svenska
eleverna är de italienskspråkiga, kinesiskspråkiga, polskspråkiga och finskspråkiga eleverna. Elever som talar arabiska, kurdiska, arameiska, romani, turkiska och somali tycks
ha stora svårigheter att läsa och förstå svensk text.
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Den tidigare gjorda observationen att skillnaden mellan invandrareleverna och de
svenska eleverna var mindre på ordtestet än texttestet visas också i resultaten för de olika
språkgrupperna.

10.1.2. Språknivå
På klasslistan ombads lärarna ange språknivån på skalan A - F för elever med invandrarbakgrund (se avsnitt .). Tabellen nedan presenterar dessa värden för de större
språkgrupperna sammantaget för Stockholmsundersökningarna , ,  och
. Ju närmare  medelvärdena är desto högre har språknivån genomsnittligt
bedömts för respektive språkgrupp. De olika språkgrupperna har placerats i rangordning med avseende på gruppens medelvärde.
Tabell .. Genomsnittlig språknivå för olika språkgrupper
språkgrupp
italienska
engelska
polska
tyska
finska
franska
kinesiska
persiska
spanska
tigrinya
ryska
arameiska
arabiska
grekiska
kurdiska
romani
turkiska
somali

antal för vilka lärarna
har angett språknivå
40
203
216
34
300
44
51
305
485
160
44
89
471
200
173
68
444
887

medelvärde
5.2
5.0
4.7
4.5
4.4
4.4
4.1
4.0
3.9
3.9
3.8
3.7
3.6
3.6
3.4
3.3
3.1
2.6

standardavvikelse
1.0
1.2
1.2
1.5
1.4
1.6
1.4
1.2
1.3
1.1
1.4
1.1
1.2
1.4
1.0
1.0
1.2
1.1

P-värden för språknivå: olika hemspråk < .001

Italiensktalande, engelsktalande, polsktalande, tysktalande, finsktalande och fransktalande elever har enligt lärarna den högsta språknivån. Elever som talar kurdiska,
romani, turkiska och somali har enligt lärarna de största svårigheterna med svenska
språket.
Rangordningen är inte exakt den samma för de olika språkgrupperna som i texttestet, men det är samma grupper som vi hittar högst upp och längst ner på listan som
i texttestet. Skälen till vissa variationer kan dels vara att lärarnas bedömning av språk-
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nivån handlar om språkfärdigheter som helhet, alltså inte enbart läsning, och dels att
elevgrupperna ovan inte är identiska med dem i tabellerna .. - .. Med undantag
för den somaliska gruppen är antalet elever som genomfört lästesten i de olika språkgrupperna högre än antalet för vilka språknivå har angetts. Anledningen till att språknivå inte angetts för några elever kan naturligtvis skifta, men ett möjligt skäl kan vara
att eleven av läraren anses tala så bra svenska att läraren inte tycker att elevens språkfärdigheter i svenska överhuvudtaget ska klassificeras på skalan A - F. Detta skulle t.ex.
kunna förklara varför den tyska gruppen som presterade bättre än de svenska eleverna
på lästesten först kom som nummer fyra i rangordningen ovan.  tyskspråkiga elever
hade genomfört lästesten men enbart  fått en språknivå angiven av sina lärare.
Skillnaden mellan de olika språkgrupperna för angiven språknivån i tabell . är signifikant.

10.1.3. Läsning av textremsan på 
Som framgick av avsnitt . tillfrågades eleverna om huruvida de hinner med att läsa
textremsan på  när textade program sänds. Baserat på elevernas svar vid de fyra
Stockholmsundersökningarna , ,  och  har ett medelvärde för de olika
språkgrupperna räknats fram. Ju närmare en grupps medelvärde ligger  desto fler elever inom gruppen som angett att de alltid hinner läser textremsan. De olika språkgrupperna har placerats i rangordning med avseende på gruppens medelvärde. De
svenskspråkiga eleverna har också tagits med som jämförelse.
Polsktalande, rysktalande, finsktalande och persisktalande elever anger att de har lika
lätt, eller nästan lika lätt, som svenskspråkiga elever att hinna med att läsa textremsan
på . Svårast att hinna med har fransktalande, engelsktalande, turkisktalande, somalitalande och kinesisktalande elever.
Elevernas självskattade färdighet att läsa textremsan stämmer inte överens med rangordningen för resultaten på lästesten. Det kan noteras att språkgrupper som hade resultat på lästesten betydligt under den svenska gruppens anser sig kunna läsa textremsorna på  nästan lika bra som den svenskspråkiga gruppen. Det kan möjligen förklaras
med att frågan enbart handlade om huruvida eleverna hann läsa textremsan, inte om
de förstod vad de läste. Det är också möjligt att många elever överskattar sin läsförmåga så som tidigare kunde konstateras i avsnitt .. Några grupper har också överraskande låga värden så som de fransktalande, engelsktalande och kinesisktalande eleverna. De engelsktalande elevernas förhållandevis låga förmåga att hinna med att läsa texten på  kan kanske förklaras med att de sällan behöver läsa texten eftersom många
av de program som är textade är på engelska.
Skillnaden mellan språkgrupperna med avseende på elevernas självskattade förmåga
att läsa textremsan på  i tabell . är signifikant.
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Tabell .. Läsning av textremsan på  bland olika språkgrupper
språkgrupp
polska
svenska
ryska
finska
persiska
tigrinya
grekiska
arameiska
kurdiska
tyska
romani
italienska
arabiska
spanska
franska
engelska
turkiska
somali
kinesiska

antal elever som
besvarat frågan
335
17 390
81
530
387
183
235
95
198
71
77
67
535
645
88
313
488
81
71

medelvärde
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7

standardavvikelse
0.9
0.9
1.0
0.9
1.1
1.1
1.0
1.0
1.1
0.8
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.1
1.3
1.0

P-värden för läsning av testremsan på : olika hemspråk < .001

10.1.4. Självskattning av läsförmågan
Som nämndes i avsnitt . fick eleverna i elevenkäten bedöma sin egen läsförmåga. Vid
undersökningarna  och  ombads eleverna bedöma sin läsförmåga utan att
språk preciserades och i undersökningarna  och  ombads de bedöma sin läsförmåga på svenska. Resultaten för undersökningarna  och  redovisas i tabell
.. Ju närmare  medelvärdet för gruppen är desto fler elever inom gruppen anser sig
läsa mycket bra. De svenskspråkiga eleverna har tagits med för jämförelse. De olika
språkgrupperna har placerats i rangordning efter medelvärdena för självskattning av läsförmågan.
Eleverna i flera språkgrupper anser sig kunna läsa bättre eller lika bra som de svenska eleverna trots att deras faktisk läsfärdigheter på lästesten genomsnittligt ligger lägre.
Rangordningen för hur eleverna i de olika språkgrupperna skattar sin läsförmåga avviker från rangordningen för språkgruppernas resultat på lästesten.
Flera grupper överskattar sin läsfärdighet rejält så som de arameiskspråkiga eleverna,
medan andra så som de kinesiskspråkiga eleverna tycks underskatta sin läsförmåga. En
möjlig förklaring till detta kan vara hur man i olika kulturer förväntas beskriva sina
egna kunskaper och färdigheter (se avsnitt .).
Det är tveksamt hur mycket de olika formuleringarna av frågan om den självskatta80
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Tabell .. Självskattning av läsförmågan på svenska bland olika språkgrupper
språkgrupp
arameiska
franska
tigrinya
svenska
persiska
engelska
polska
kurdiska
turkiska
arabiska
tyska
finska
spanska
grekiska
italienska
somali
ryska
kinesiska
romani

antal elever som
besvarat frågan
57
36
107
9 127
203
175
177
112
256
290
30
309
307
99
26
57
43
37
37

medelvärde
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
3.0

standardavvikelse
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.8
0.9
0.8
1.0
0.8
0.8
0.9

P-värden för självskattning av läsförmågan: olika hemspråk < .001

de läsförmågan påverkat eleverna. Av de  språkgrupperna som redovisas i tabell .
hade tre högre värden när frågan enbart gällde ”läsförmåga” än när frågan gällde ”läsförmåga på svenska”,  har högre värden när frågan gällde ”läsförmåga på svenska” och
fem har samma värden oavsett hur frågan har formulerats. Skillnaden mellan gruppernas svar på de två frågorna var . ‒ . med två undantag, . för den kinesiskspråkiga gruppen (till förmån för ”läsförmåga på svenska”) och . för den ryskspråkiga gruppen (till förmån för ”läsförmåga”).
Skillnaden mellan hur eleverna i de olika språkgrupperna skattar sin läsförmåga är i
tabell . signifikant.

10.2. Betydelsen av olikheter i språk, kultur och skrift
I avsnitt . diskuterades vilken betydelse som språk, kultur och skrift kan spela för
läsinlärningen på ett andraspråk. Antagandet gjordes att om skillnader mellan elevens
första och andraspråk är relativt små med avseende på dessa tre faktorer, som t.ex. fallet norska - svenska, skulle läsinlärning på det andra språket inte innebära några större
svårigheter. När språken är olika, som i t.ex. fallet finska - svenska, skulle fler svårigheter uppstå. Om sedan både språk och kultur är olika, som t.ex. fallet turkiska - svenska,
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kunde ytterligare svårigheter antas uppstå. De största svårigheterna skulle man kunna
förvänta sig när såväl språk, kultur och skriftsystem är olika, som t.ex. fallet arabiska svenska. Resultaten för dessa språkgrupper från de fyra Stockholmsundersökningarna
på texttestet presenteras i tabell .. nedan.

Tabell .. Texttestresultat från Stockholmsundersökningarna för några språkgrupper
språk
norska
finska
turkiska
arabiska

antal elever som gjort testen
14
588
484
535

medelvärde på texttestet
21.7
20.0
14.1
16.0

standardavvikelse
4.8
5.5
5.8
6.0

P-värden för texttestet: olika hemspråk < .001

Hypotesen ovan kan enbart till del stödjas av dessa resultat. De arabiska eleverna som
förutom språkliga och kulturella skillnader också har ett annat skriftsystem läser bättre
än de turkiska eleverna som i stort använder samma skriftsystem som svenskan.
Ytterligare en observation talar emot den ovan formulerade hypotesen. I tabellerna ..
och .. framgick att de kinesiska eleverna, som trots att de har ett annat skriftsystem,
hade resultat som inte allt för mycket avvek från de svenska resultaten. I vilken omfattning eleverna från de olika språkgrupperna, däribland arabiskspråkiga och kinesiskspråkiga elever, kan läsa på sitt modersmål behandlas vidare i avsnitt ..
Det bör också uppmärksammas att den norskspråkiga elevgruppen ovan är mycket
liten vilket riskerar att göra resultaten osäkra, men skillnaden mellan de olika språkgruppernas testresultaten i tabellen är signifikanta. Man kan också lägga märke till att
standardavvikelsen var minst för de norska gruppen.

10.2.1. Språkgrupper/språkfamiljer
För att ytterligare pröva hypotesen att det är lättare för en elev att lära sig att läsa på
svenska om elevens modersmål är ett språk nära besläktat med svenskan har i tabell .
eleverna delats upp i grupper efter de olika språkfamiljer/språkgrupper de tillhör.
Indelningen är baserad på litteratur i ämnet (Crystal, ; Furubrant, ; Katzner,
). Enbart språkgrupper/språkfamiljer med mer än  elever har tagits med.
Tabellen visar att de bästa resultaten på texttestet har bland de stora språkgrupperna/språkfamiljerna den germanska (.) och uraliska språkfamiljen (.). Av dessa
resultat var det för den germanska språkgruppen obetydligt lägre än det svenska
medelvärdet (.). De sämsta resultatet har den altaiska språkfamiljen (.).
Skillnaderna i tabell . mellan de resultat på texttestet som elever från olika språkfamiljer och språkgrupper har är signifikanta.
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Tabell .. Språkfamiljer/språkgrupper och resultat på texttestet
språkfamiljer/
antal elever som
språkgrupper
gjort testen
1. Indoeuropeiska språkfamiljen
3 125
1.1. Germanska språkgruppen
546
(nederländska, engelska, isländska, tyska, danska
och norska)
1.2. Romanska språkgruppen
853
(franska, spanska, italienska, portugisiska och rumänska)
1.3. Slaviska språkgruppen
663
(ryska, slovakiska, serbokroatiska, polska, ukrainska,
bulgariska, slovenska, tjeckiska och makedoniska)
1.7. Grekiska språkgruppen
236
(grekiska)
1.8. Iranska språkgruppen
580
(kurdiska, persiska, baluchiska och pashto)
1.9. Indiska språkgruppen
212
(romani, bengali, singalesiska, hindi, urdo, panjabi
och gujarati)
2. Uraliska språkfamiljen
700
2.1. Finsk-urgiska gruppen
(finska, samiska, ungerska och estniska)
3. Afro-asiatiska språkfamiljen
938
4. Altaiska språkfamiljen
485
4.1. Turkiska gruppen
(turkiska och azerbadjanska)
6. Sino-tibetanska språkfamiljen
103

resultat på text
testet
18.9
21.3

18.7
19.1

18.0
17.9
16.3

20.0

16.0
14.1

19.3

P-värden för texttestet: språkfamiljer < .001, språkgrupper < .001 samt språkfamiljer och språkgrupper
sammantaget < .001

10.2.2. Kultur
Det är svårt att göra en indelning av olika invandrargrupper baserat på kulturella olikheter och likheter i förhållande till svensk kultur. Till detta kommer de enda uppgift
som finns för samtliga elever med invandrarbakgrund är vilket deras förstaspråk är.
Bland såväl engelskspråkiga, franskspråkiga och spanskspråkiga elever finns de som har
europeiskt ursprung såväl som afrikanskt, asiatiskt eller latinamerikanskt. Trots detta
problem har en grov uppdelning gjorts nedan enligt följande princip; elever som antas
komma från de nordiska länder, elever som antas komma från norra Västeuropa och
Nordamerika (Tyskland, Storbritannien, Nederländerna,  och Kanada), södra VästEuropa (Frankrike, Italien, Portugal och Grekland), Öst- och Centraleuropa, Asien,
Latinamerika och Afrika. Spanskspråkiga elever har genomgående antagits komma från
Latinamerika, medan engelsk- och franskspråkiga elever antagits komma ifrån Europa
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eller Nordamerika. Tabellen är baserad på resultat från Stockholmsundersökningarna
, ,  och .
Tabell .. Elever från olika kulturområden och resultat på texttestet
område
Norden
Norra Västeuropa och Nordamerika
Södra Västeuropa
Öst- och Centraleuropa
Latinamerika
Nordafrika och Mellan Östern
Syd och Östasien
Afrika söder om Sahara

antal elever som gjort testen
717
414
422
814
653
1 723
299
353

medelvärde texttest
20.1
21.6
19.0
19.3
18.3
16.2
18.4
15.9

P-värden för texttestet: kulturområden < .001

De högsta medelvärdet har eleverna med rötter i norra Västeuropa och Nordamerika
(.), ett medelvärde som är något högre än det svenska medelvärdet (.). Det lägsta
medelvärdet har eleverna med rötter i Afrika söder om Sahara. I stort följer medelvärdena mönstret, att ju närmare ett kulturområde kan antas vara det svenska desto högre
medelvärden. Ett litet undantag är eleverna med rötter i Norden, som i för sig ligger
näst högst, men efter eleverna med rötter i norra Västeuropa.
Skillnaden i tabell . i resultat på texttestet mellan elever från olika kulturområdena är signifikanta .

10.2.3. Skrift
Olika språk använder olika skrift. I tabellen nedan har eleverna grupperats efter de
skriftsystem som deras modersmål använder. Indelningen har gjorts i fyra grupper;
språk som använder det latinska alfabetet, språk som använder det kyrilliska eller grekiska alfabetet, språk som använder andra typer av alfabetiska skriftsystem (arabiska,
hebreiska m.fl.) samt icke-alfabetiska skriftsystem (kinesiska och japanska). Tabellen är
baserad på resultat från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Olika skriftsystem och resultat på texttestet
skriftsystem
latinsk
kyrillisk eller grekisk
annat alfabetiskt skriftsystem
icke-alfabetiska skriftsystem

antal elever som gjort testen
3 276
330
1 345
86

medelvärde texttest
18.7
18.3
17.2
20.6

P-värden för texttestet: skriftsystem < .001

84
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De högsta medelvärdet har eleverna som kommer ifrån kulturer med icke-alfabetiska
skriftsystem, dvs. elever med kinesiska och japanska som modersmål. Grupperna ovan
är dock av mycket skiftande storlek. Eleverna som kommer ifrån kulturer med latinskt
skriftsystem utgör c:a  procent av samtliga elever med invandrarbakgrund i undersökningen. Det bör också noteras att det har inte tagits hänsyn till huruvida eleverna
kan läsa eller inte läsa på respektive modersmål (se avsnitt .).

10.2.4. Sammanvägning av språk, kultur och skriftsystem
I tabell . har ett försök gjorts att väga samman de tre faktorerna språk, kultur och
skriftsystem. I de fall en språkgrupp ansetts ligga nära svenskan har gruppen getts ++,
när vissa likheter finns + och när i huvudsak olikheter finns –. För språk har bedömningen gjorts att de språk som liksom svenskan tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och den germanska språkgruppen har fått ++, andra indoeuropeiska språk + och
samtliga övriga språk –. För kultur har språk från Norden fått ++, andra europeiska
språk + och samtliga övriga språk –. För skriftsystem har de språk som använder det
latinska alfabetet fått ++, de som använder andra alfabetiska system + och de som
använder icke-alfabetiska system –. Tabellen är ordnad i rangordning med de språk som
fått de flesta + först.
De olika språken kan grupperas i sex olika grupper på en skala från engelska och
tyska som har många likheter med svenska till kinesiska som inte har några likheter
Tabell .. Sammanvägning av språk, kultur och skriftsystem
språk
engelska
tyska
finska
franska
italienska
polska
romani
grekiska
ryska
spanska
kurdiska
persiska
somali
turkiska
arabiska
arameiska
tigrinya
kinesiska

språkliga likheter
med svenska
++
++
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–

Läsning bland elever med invandrarbakgrund

kulturella likheter
med svenskan
+
+
++
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–

skriftsystem lika
som svenskan
++
++
++
++
++
++
++
+
+
++
+
+
++
++
+
+
+
–

totalt
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
–
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med svenska. Om en indelning görs av de olika språken i sex grupper baserat på
medelvärdena på texttestet och denna gruppindelning ställs mot den som framkom i
tabell . ovan fås listan nedan.
Tabell .. Sammanvägning av likheter och skillnader i språk, kultur och skriftsystem samt resultat på lästesten
rangordning baserad på likhet med svenskan
med avseende på språk, kultur och skriftsystem
engelska, tyska
finska, franska, italienska, polska, romani
grekiska, ryska, spanska
kurdiska, persiska, somali, turkiska
arabiska, arameiska, tigrinya
Kinesiska

rangordning baserad på resultat på
texttestet
tyska, engelska
italienska, kinesiska, polska, finska, franska
ryska, persiska, spanska, grekiska
tigrinya, arabiska, kurdiska
arameiska, romani, turkiska
Somali

De understrukna språken är de som inte återfinns i samma grupp i de bägge rangordningarna.

Uppenbarligen finns en överensstämmelse mellan de två rangordningarna, särskilt i de
översta grupperna. Den översta gruppen i rangordningen baserade på likheter med
svenskan är identisk med den översta gruppen i rangordningen baserad på resultaten
från texttestet. För den andra gruppen i respektive rangordning råder med ett undantag överensstämmelse mellan grupperna. I rangordningen baserad på likheter med
svenskan har romani placerats i den andra gruppen, men ligger i den femte gruppen i
rangordningen baserad på texttestresultaten. Det motsatta gäller för kinesiskan som
ligger lägst på listan baserad på likheter med svenskan, men i den andra gruppen i resultatlistan. Just kinesiska och romani är de språkgrupper som mest markant avviker i
rangordning. Det är möjligt att romani i sammanvägningen i tabell . fått ett värde
som inte motsvarar dess verkliga relation till svenskan. Ytterligare en grupp som inte
heller riktigt passar in i rangordningarna är somali. För övriga språk som inte ligger i
samma grupp på bägge listorna gäller att skillnaden mellan de två rangordningarna
endast är en grupp.
Hypotesen om att olikheter i språk, kultur och skrift spelar en roll för läsinlärningen på ett andraspråk behöver ytterligare analyseras och relateras till sociala faktorer.
Även om hypotesen tycks ha en viss riktighet finns en rad faktorer som modifierar
denna. Sådana faktorer kan vara språkets status och vilken roll skriftspråket spelar i en
kultur. Dessutom kan faktorer som synen på bildning i olika kulturer också ha ett förklaringsvärde. I avsnitt ... diskuterades vilken betydelse olika språks status kan ha
för läsinlärningen. Det är värt att lägga märka till att eleverna med högstatusspråk som
engelska, tyska och franska hade goda eller relativt goda resultat. Naturligtvis är också
språkens status knuten till invandrargruppernas status och socioekonomiska ställning i
Sverige. Invandrare med högstatusspråk kan antas oftare ha en högre socioekonomisk
ställning i samhället än de invandrare som har modersmål med lägre status.
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10.3. Invandring
Olika invandrargrupper har kommit till Sverige under olika perioder och det kan därför vara rimligt att anta att det finns skillnader mellan dessa grupper med avseende på
om eleverna med invandrarbakgrund har bott i Sverige hela livet eller ej. I tabell .
redovisas elevernas svar på huruvida de bott i Sverige hela livet med eleverna uppdelade efter språkgrupper. Språkgrupperna har placerats i rangordning i tabellen med avseende på hur stor andel av respektive språkgrupp som bott utomlands del av livet.
Tabell .. Andel av eleverna i de olika språkgrupperna som bott utomlands
språkgrupp
somali
ryska
persiska
kurdiska
arabiska
engelska
spanska
tigrinya
kinesiska
franska
italienska
tyska
grekiska
arameiska
polska
turkiska
finska
romani

andel (%) som bott
utomlands
61
47
44
42
30
27
24
24
21
20
17
16
14
14
13
13
11
11

andel (%) som ej
bott utomlands
11
24
25
33
42
53
43
50
56
36
51
33
55
64
57
58
70
49

andel (%) som ej
besvarat frågan
28
29
31
24
28
19
32
26
24
44
31
50
31
22
29
29
27
40

Som framgick i kapitel  hade de elever som hade bott hela livet i Sverige bättre resultat på lästesten än de som ej bott hela livet i Sverige. Däremot tycks relationen mellan
lästestresultat, språkgrupp och tid i Sverige vara mer komplicerad. En språkgrupp med
låga resultat på lästesten som den somaliska har en hög andel elever ( procent) som
ej bott i Sverige hela livet, medan andra språkgrupper med låga resultat som den turkisktalande ( procent) och den romanitalande ( procent) har en låg andel med elever som ej bott i Sverige hela livet. De tysktalande, engelsktalande, italiensktalande och
kinesisktalande grupperna, som hade goda resultat på lästesten, har en jämförelsevis
måttlig andel elever som ej bott i Sverige hela livet ( ‒  procent).
Anmärkningsvärt är också att en relativt stor andel av eleverna inte har besvarat frågan om de har bott del av livet i annat land än Sverige, i många fall c:a e en tredjedel
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av eleverna i språkgruppen. Den tyska gruppen har den högsta andelen elever som ej
besvarat frågan ( procent), medan den engelska gruppen har den lägsta andelen
( procent). Möjliga förklaringar till att så pass många elever ej besvarat frågan kan
vara att de inte vill säga att de bott utomlands eller att de tycker att det är svårt att
avgöra vad som förstås med att ha bott utomlands.

10.4. Läskunskaper på andra språk
I tabellen nedan har eleverna med invandrarbakgrund delats upp efter huruvida de
kunde läsa på något annat språk än svenska eller inte. Tabellen är baserad på Stockholmsundersökningarna ,  och .
Tabell .. Läskunskaper på andra språk än svenska och resultat på texttestet
läskunskaper
kan läsa på annat språk än svenska
kan ej läsa på annat språk än svenska
har ej besvarat frågan

antal elever
3 561
758
96

medelvärde texttest
18.4
16.7
15.7

P-värden för texttestet: läskunnighet på annat språk än svenska < .001

Tabellen visar att det inte tycks vara någon nackdel för eleverna att kunna läsa på annat
språk än svenska. De elever som angett att de kan läsa på annat språk än svenska har
ett högre medelvärde än de som angett att de ej kan läsa på annat språk än svenska. Vad
som inte finns uppgifter om är i vilken ordning eleverna har lärt sig att läsa på olika
språk och hur goda deras läskunskaper är på respektive modersmål. Skillnaden i resultaten på texttestet i tabell . mellan de elever med invandrarbakgrund som kunde
läsa på ett annat språk än svenska och de som inte kunde läsa på ett annat språk än
svenska är signifikant.
Med tanke på resonemangen i avsnitt . om olika språk, kulturer och skriftspråk
är det av intresse att se i vilken utsträckning elever från olika språkgrupper kan läsa på
ett annat språk än svenska. Det är också av intresse att se hur stor andel av eleverna
inom olika språkgrupper som kan läsa på ett annat språk än svenska samt resultaten på
texttesten. Tabell . presenterar eleverna med invandrarbakgrund uppdelade efter
språk och huruvida de kan läsa på annat språk än svenska. Tabellen bygger på resultat
från Stockholmsundersökningarna ,  och .
Tabellen visar att det inom alla språkgrupper tycks finnas en majoritet som anser sig
kunna läsa på ett annat språk än svenska. I regel har eleverna angett att det språk som
de kan läsa på är hemspråket, men i några fall har det varit engelska. Bland de rent
svenskspråkiga eleverna anger  procent att de kan läsa på något annat språk än svenska, vilket i de allra flesta fallen är engelska. Inom de engelska, grekiska, finska, spanska och polska språkgrupperna tycks en mycket stor andel av eleverna anse sig kunna
88
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Tabell .. Språk, läsfärdigheter på andra språk och resultat på texttestet
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

kan läsa på annat språk än svenska
texttest
n
%
16.3
294
69%
16.4
63
75%
21.9
238
90%
20.1
403
85%
20.1
53
80%
17.8
159
86%
21.7
39
77%
20.1
38
67%
16.6
126
75%
18.8
249
83%
20.3
216
85%
15.3
37
57%
20.2
54
73%
14.1
53
64%
18.8
438
85%
17.3
86
57%
14.2
321
84%
22.6
49
59%

kan ej läsa på annat språk än svenska
texttest
n
%
15.4
110
26%
15.0
17
20%
18.0
21
8%
18.0
50
10%
16.6
7
11%
22.0
11
6%
20.9
8
15%
20.6
17
30%
12.7
31
20%
17.6
34
11%
19.4
30
12%
12.6
13
24%
16.9
12
16%
9.7
14
18%
16.6
43
8%
16.6
59
39%
13.4
43
11%
19.3
10
13%

P-värden för texttestet hemspråk < .001, läsning på annat språk när hemspråk konstanthålls < .001, hemspråk när läsning på annat språk konstanthålls < .001, samt samspel mellan läsning på annat språk och
hemspråk < .05.

läsa på ett annat språk än svenska. Läsfärdigheterna på ett annat språk än svenska tycks
minst utbredd bland de elever som har romani och tigrinya som modersmål, men även
i dessa språkgrupp tycks ett flertal kunna läsa på ett annat språk än svenska.
Tabellen visar att de elever i de flesta språkgrupperna som kan läsa på ett annat språk
än svenska har bättre resultat på lästesten på svenska än de som ej kan läsa på annat
språk än svenska. Inom två språkgrupper (grekiska och kinesiska) är resultaten motsatta, dvs. de elever som ej kan läsa på annat språk än svenska har de bästa resultaten på
lästesten på svenska. Det kan vara av intresse att notera att dessa två språk använder en
annan skrift än den latinska. De allra bästa resultaten på texttestet finner vi bland de
tyskspråkiga eleverna som kan läsa på annat språk än svenska (.) och det lägsta resultatet bland de somalispråkiga eleverna som ej kan läsa på annat språk än svenska (.).
Den största skillnaden inom språkgrupperna vad det gäller resultatet på texttestet mellan dem som angett att de kan läsa på ett språk annat än svenska och de som angett att
de ej kan läsa ett språk annat än svenska finns i den somalispråkiga gruppen (.
poäng). Också inom den grekiskspråkiga gruppen fanns en relativt stor skillnad,
. poäng till förmån för dem som ej kunde läsa på annat språk än svenska. Intressant
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att notera är också att skillnaden mellan de som kan läsa på andra språk än svenska och
ej är jämförelsevis stor i den engelskspråkiga gruppen (. poäng) och i den tyskspråkiga gruppen (. poäng). Den minsta skillnaden finns i den kinesiskspråkiga
gruppen (. poäng).
Skillnaderna i tabellen ovan är signifikanta. Skillnaden i resultaten på texttestet mellan de elever som kan läsa på annat språk än svenska och de som ej kan läsa på ett annat
språk än svenska tycks inte vara den samma i de olika språkgrupper Huruvida eleven
kan läsa på annat språk än svenska eller ej förefaller alltså ha olika inverkan på elevens
resultat på texttestet i olika språkgrupper.

10.5. Skillnader i bakgrund mellan olika språkgrupper
Mellan de olika språkgrupperna finns skillnader med avseende på olika bakgrundsfaktorer. Nedan presenteras hur situationen ser ut för de olika språkgrupperna med avseende på tillgång på läsmaterial, - och videotittande, hur mycket svenska som talas i
hemmet, trivsel i skolan och undervisning i skolan.

10.5.1. Tillgång på läsmaterial
I tabell . presenteras andel elever inom de olika språkgrupperna som har en dagstidning i hemmet, hur ofta en kvällstidning finns i hemmet, antal vuxenböcker i hemmet samt antal barnböcker i hemmet. De svenska eleverna har tagits med som jämförelse. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna , , 
och .
De engelska, finska, franska, italienska, polska och tyska eleverna är de som vid
sidan av de svenska eleverna oftast har en daglig tidning i hemmet. De elever som talar
arabiska, arameiska, kurdiska somali, tigrinya och turkiska har betydligt mer sällan en
dagstidning i hemmet. Kvällstidningar är vanligast förekommande i hem där finska,
grekiska, romani och svenska talas och minst vanliga i arabiska, arameiska, persiska,
kinesiska, kurdiska och tyska hem. Vid sidan av de svenska eleverna har de engelska,
finska, franska, italienska, polska, ryska och tyska eleverna flest antal vuxenböcker
hemma. Minst antal vuxenböcker i hemmet finns i de hem där arabiska, arameiska,
romani, somali, tigrinya och turkiska talas. Högst antal barnböcker finns i hemmen hos
de engelska, finska, franska, grekiska, italienska, polska, svenska och tyska eleverna.
Minst antal barnböcker i hemmet har de elever som talar arabiska, arameiska, romani,
somali, tigrinya och turkiska.
Skillnaderna mellan olika språkgrupper i tabell . med avseende på tillgången till
dagstidning, kvällstidning, vuxenböcker och barnböcker i hemmet är signifikanta.
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Tabell .. Tillgång till läsmaterial bland olika språkgrupper
språk

arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
svenska
tigrinya
turkiska
tyska

andel (%) som har
en dagstidning
i hemmet
34%
30%
65%
59%
65%
52%
58%
46%
33%
40%
57%
42%
45%
34%
43%
72%
25%
30%
79%

hur ofta det finns
en kvällstidning
i hemmet*
1.5
1.3
1.6
2.0
1.6
2.1
1.7
1.3
1.5
1.5
1.7
2.0
1.7
1.6
1.9
2.0
1.7
1.7
1.3

antal
vuxenböcker
i hemmet
73
50
188
153
212
130
175
82
97
87
178
56
171
64
113
217
65
73
235

antal barnböcker
i hemmet
38
34
80
73
86
72
81
43
44
50
80
26
62
29
56
87
40
35
81

*

Medelvärdena är baserade på elevernas svar på frågan hur ofta det finns en kvällstidning hemma.
Svarsalternativen var; alltid (), nästan alltid (), ibland (), nästan aldrig () och aldrig ().
P-värden: dagstidning < .001, kvällstidning < .001, vuxenböcker < .001 samt barnböcker < .001

10.5.2.  och videotittande
I tabell . visas i vilken omfattning elever inom de olika språkgrupperna tittar på 
och video utanför skoldagen. De svenska eleverna har tagits med som jämförelse.
Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna , ,  och
.
De somalitalande, kurdisktalande och tigrinyatalande eleverna tycks vara de mest
hängivna -tittarna. Tysktalande, italiensktalande, grekisktalande och svensktalande
elever tittar minst på  och video. De flesta språkgrupperna tycks ha en - och videokonsumtion som är högre än bland de svenskspråkiga eleverna.
Skillnaderna i tabell . mellan olika språkgrupper med avseende på - och videotittande är signifikant.

10.5.3. Hur ofta svenska talas i hemmet
I tabell . visas i vilken omfattning elever inom de olika språkgrupperna talar svenLäsning bland elever med invandrarbakgrund
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Tabell ..  och videotittande bland olika språkgrupper
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
svenska
tigrinya
turkiska
tyska

antal timmar per dag som
eleverna tittar på /video
3.6
3.5
3.2
3.3
3.3
3.1
3.0
3.3
3.7
3.5
3.2
3.5
3.5
3.8
3.2
3.1
3.7
3.4
2.9

P-värde: /video tittande < .001

Tabell .. Hur ofta svenska talas i hemmet bland olika språkgrupper
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

hur ofta svenska talas i hemmet*
2.3
2.3
2.6
2.2
2.6
2.2
3.0
2.1
2.2
2.0
2.3
2.0
2.1
2.0
2.2
2.5
2.0
2.5

*

Medelvärdena är baserade på elevernas svar på frågan hur ofta de talar svenska hemma.
Svarsalternativen var; alltid (), nästan alltid (), ibland (), nästan aldrig () och aldrig ().
P-värden: omfattning svenska talas hemma < .001
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ska i hemmet. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna ,
,  och .
De italiensktalande, engelsktalande, fransktalande, tigrinyatalande och tysktalande
eleverna tycks vara de som oftast talar svenska hemma medan persisktalande, romanitalande, somalitalande och turkisktalande elever är de som minst ofta talar svenska
hemma.
Skillnaden i tabell . mellan olika språkgrupper med avseende på hur ofta svenska talas i hemmet är signifikant.

10.5.4. Trivsel i skolan
I tabell . visas i hur eleverna inom de olika språkgrupperna trivs med skolarbetet
och kamraterna i skolan. De svenska eleverna har tagits med som jämförelse. Tabellen
bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Trivsel i skolan bland olika språkgrupper
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
svenska
tigrinya
turkiska
tyska

trivsel med skolarbetet*
2.6
2.6
2.4
2.3
2.4
2.6
2.5
2.6
2.6
2.6
2.5
2.6
2.4
2.6
2.4
2.4
2.6
2.6
2.1

trivsel med skolkamraterna*
2.5
2.6
2.6
2.5
2.5
2.6
2.6
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
2.5
2.7
2.6
2.5
2.6

*

Medelvärdena är baserade på elevernas svar på frågan hur de trivs med skolarbetet respektive kamraterna i skolan. Svarsalternativen var; mycket bra (), ganska bra (), inte så bra () inte alls ().
P-värden: trivsel med skolarbetet < .001 samt trivsel med skolkamrater < .001

Skillnaderna är små, men intressanta. De engelska, finska, franska, italienska, ryska,
spanska svenska och tyska eleverna trivs något bättre med kamraterna än med skolarbetet. De elever som talar arameiska, grekiska, polska och tigrinya trivs lika bra med
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skolarbetet som med kamraterna i skolan. De arabisktalande, kinesisktalande, kurdisktalande, persisktalande, romanitalande, somalitalande och turkisktalande barnen trivs
lite bättre med skolarbetet än med kamraterna. Man kan fråga sig om just dessa invandrargrupper har svårare för att bli accepterade av kamraterna och att det är därför som
de tycks ha en något mer positiv inställning till skolarbetet trots att många av grupperna har svårare för att läsa än de övriga invandrargrupperna. En annan möjlig förklaring
kan vara att dessa elever faktiskt i något högre grad upplever den svenska skolan mer
positivt än de andra grupperna. Ytterligare en förklaring kan vara att dessa grupper av
olika skäl kan vara mer angelägna än de andra grupperna att ge ett svar som de tror tillfredsställer lärare och skolmyndigheter.
Skillnaderna i tabell . mellan olika språkgrupper med avseende på trivsel med
skolarbetet och trivsel med kamraterna är signifikanta.

10.5.5. Undervisning i skolan
I tabellen . visas i vilken omfattning eleverna inom de olika språkgrupperna deltar
i hemspråksundervisning och i tabell . i vilken omfattning de deltar i Sv2-undervisningen.
Mer än  procent av eleverna i  av  språkgrupper har deltagit i hemspråksundervisning.  procent och mer av de grekisktalande, italiensktalande, somalitalande
och tysktalande eleverna deltar i hemspråksundervisning. Den lägsta andel elever som
deltar i hemspråksundervisning finns bland de ryskspråkiga ( procent) och de romanispråkiga eleverna ( procent).
Mer än  procent av eleverna i  av  språkgrupper har deltagit i Sv2-undervisning.
Engelsktalande, fransktalande, italiensktalande, polsktalande och tysktalande elever
utgör de grupper som minst ofta får Sv2-undervisning. Dessa grupper tillhörde de
språkgrupper som hade de bästa resultaten på texttestet. De elevgrupper som talade arabiska, kurdiska, persiska, somali och turkiska är de som oftast får Sv2-undervisning. De
tillhörde de grupper som hade de största svårigheterna med att förstå svensk text.

10.6. Sammanfattning
Olika grupper av elever med invandrarbakgrund har jämförts indelade efter språkgrupper. De har jämförts med avseende på läsförmåga, lärarnas bedömning av elevernas språknivå, läsning av textremsan på  och självskattad läsförmåga. Det fanns stora
skillnader mellan olika språkgrupper.
Läsförmåga. De bästa resultaten på lästesten bland eleverna med invandrarbakgrund
hade de elever som talade tyska, engelska, italienska, kinesiska, polska och finska. Den
tyskspråkiga gruppen hade bättre resultat än de svenska eleverna på texttestet och att
den engelskspråkiga gruppen hade nästan samma resultat som den svenska gruppen.
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Elever som talar arabiska, kurdiska, arameiska, turkiska, romani och somali tycks ha
stora svårigheter att läsa och förstå svensk text.
Språknivå. Italiensktalande, engelsktalande, polsktalande, tysktalande, finsktalande
och fransktalande elever har enligt lärarna den högsta språknivån. Elever som talar kurdiska, romani, turkiska och somali har enligt lärarna de största svårigheterna med svenska språket.
Läsa textremsan på . Polsktalande, rysktalande, finsktalande och persisktalande
elever anger att de har lika lätt, eller nästan lika lätt, som svenska elever att hinna med
att läsa textremsan på . Svårast att hinna med har fransktalande, engelsktalande, turkisktalande, somalitalande och kinesisktalande elever. Det kan noteras att språkgrupper
som hade resultat på lästesten betydligt under den svenska gruppens anser sig kunna
läsa textremsorna på  nästan lika bra som den svenskspråkiga gruppen. Några grupper har också överraskande låga värden så som de fransktalande, engelsktalande och
kinesisktalande eleverna.
Självskattning av läsning. Rangordningen för hur eleverna i de olika språkgrupperna skattar sin läsförmåga avviker också från rangordningen för språkgruppernas resultat på lästesten. Flera grupper överskattar sin läsfärdighet rejält så som de somalispråkiga eleverna, medan andra så som de kinesiskspråkiga eleverna tycks underskatta sin
läsförmåga.
Språkfamiljer/språkgrupper. När eleverna grupperades efter språkfamiljer och
språkgrupper har den germanska och den uraliska språkfamiljen de bästa resultaten. De
sämsta resultaten har den altaiska språkfamiljen.
Kulturkretsar. När eleverna grupperades efter kulturkretsar hade eleverna med rötter i norra Västeuropa och Nordamerika, ett medelvärde som är något högre än det
svenska medelvärdet. Det lägsta medelvärdet har eleverna med rötter i Afrika söder om
Sahara. I stort följer medelvärdena mönstret, att ju närmare ett kulturområde kan antas
vara det svenska desto högre medelvärden.
Språk, kultur och skrift sammanvägt. Olikheter i språk, kultur och skrift tycks spela
en roll för läsinlärningen på ett andraspråk, men det finns antagligen en rad faktorer
som modifierar detta. Sådana faktorer kan vara språkets status, vilken roll skriftspråket
spelar i en kultur, synen på bildning i olika kulturer samt invandrargruppernas status
och socioekonomiska ställning i Sverige. Men språkgrupperna tycks också skilja sig åt
med avseende på flera andra variabler.
Invandring. En viss överensstämmelse tycks finnas mellan andelen elever i respektive språkgrupp som bott utomlands en del av sitt liv och resultaten på lästesten.
Läsning på andra språk än svenska. Inom alla språkgrupper finns en majoritet som
anser sig kunna läsa på ett annat språk än svenska. De elever som kan läsa på ett annat
språk än svenska tycks också i de flesta språkgrupperna kunna läsa bättre på svenska än
de som ej kan läsa på ett annat språk än svenska.
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Tillgång till läsmaterial. De engelska, finska, franska, italienska, polska och tyska
eleverna är de som vid sidan av de svenska eleverna oftast har en daglig tidning i hemmet. De elever som talar arabiska, arameiska, kurdiska somali, tigrinya och turkiska har
betydligt mer sällan en dagstidning i hemmet. Kvällstidningar är vanligast förekommande i hem där finska, grekiska, romani och svenska talas och minst vanliga i arabiska, arameiska, persiska, kinesiska, kurdiska och tyska hem. Vid sidan av de svenska eleverna har de engelska, finska, franska, italienska, polska, ryska och tyska eleverna flest
antal vuxenböcker hemma. Minst antal vuxenböcker i hemmet finns i de hem där arabiska, arameiska, romani, somali, tigrinya och turkiska talas. Högst antal barnböcker
finns i hemmen hos de engelska, finska, franska, grekiska, italienska, polska, svenska
och tyska eleverna. Minst antal barnböcker i hemmet har de elever som talar arabiska,
arameiska, romani, somali, tigrinya och turkiska.
 / video-tittande. De somalitalande, kurdisktalande och tigrinyatalande eleverna
tycks vara de mest hängivna -tittarna. Tysktalande, italiensktalande, grekisktalande
och svensktalande elever tittar minst på  och video. De flesta språkgrupperna tycks
ha en - och videokonsumtion som är högre än bland de svenskspråkiga eleverna.
I vilken omfattning svenska talas i hemmet. De italiensktalande, engelsktalande,
fransktalande, tigrinyatalande och tysktalande eleverna tycks vara de som oftast talar
svenska hemma medan persisktalande, romanitalande, somalitalande och turkisktalande är de som minst ofta talar svenska hemma.
Trivsel i skolan. De engelska, finska, franska, italienska, ryska, spanska svenska och
tyska eleverna trivs något bättre med kamraterna än med skolarbetet. De elevers som
talar arameiska, grekiska, polska och tigrinya trivs lika bra med skolarbetet som med
kamraterna i skolan. De arabisktalande, kinesisktalande, kurdisktalande, persisktalande, romanitalande, somalitalande och turkisktalande barnen trivs lite bättre med skolarbetet än med kamraterna.
Hemspråksundervisning och Sv2-undervisning.  –  procent av eleverna i de
flesta språkgrupperna får hemspråksundervisning.  –  procent av eleverna i de flesta språkgrupperna får Sv2-undervisning. Det verkar som om det är de elevgrupper som
har störst behov av Sv2-undervisning som också får denna undervisning.
Skillnader mellan de olika språkgrupperna med avseende på resultaten på lästesten
är signifikanta. Liksom skillnaderna mellan grupperna vad det gäller elevernas skattning av hur ofta de hinner läsa textremsan på , självskattning av läsförmågan, tid eleverna bott i annat land än Sverige, läskunskaper på annat språk, tillgång till läsmaterial hemma, omfattning av - och videotittande, hur ofta svenska talas i hemmet, trivsel med skolarbetet, trivsel med skolkamrater, deltagande i hemspråksundervisning och
deltagande i Sv2-undervisning.
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Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Läsförmågan är högre bland elever med invandrarbakgrund som oftare talar svenska i hemmet, anser att svenska är
deras bästa språk, har större tillgång till läsmaterial i hemmet och som ser mindre på 
och video.) Frågeställningar kopplade till detta antagande är: Hur skiljer sig de förhållanden som elever med invandrarbakgrund oftast har i hemmet från dem som de svenska eleverna oftast har och hur hänger dessa skillnader samman med skillnader i läsprestationer?
a)
Vilken tillgång finns till läsmaterial?
b) I vilken omfattning ser man på  och video?
c)
I vilken omfattning som någon hemma har läst för barnet innan det kunde läsa
och i vilken omfattning barnet kunde läsa före skolstarten?
Hur skiljer sig olika grupper av elever med invandrarbakgrund med avseende på:
a)
vilket språk eleven lärt som första språk?
b) vilket språk som är elevens bästa språk?
c)
vilket språk föräldrarna använder i hemmet?

11.1. Skillnader i bakgrundsfaktorer mellan elever med
invandrarbakgrund och svenska elever
För varje fråga som var relaterade till elevernas hembakgrund har undersökts hur eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna svarat. Medelvärdesskillnaderna
i deras svar har standardiserats och signifikanstestats. I nedanstående tabell visas ett
antal frågor relaterade till hembakgrund med stora svarsskillnaderna mellan de två elevgrupperna. Samtliga differenser är kraftigt signifikanta (p-värden under .).
(Standardiserade differenser anger hur många standardavvikelser som skiljer mellan två
grupper.)
Av de presenterade enkätfrågorna gällande hembakgrund var det fem som visade
stora skillnader mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna vid
alla fyra mätningarna: antalet vuxenböcker hemma, antalet barnböcker hemma, förekomst av dagstidning i hemmet, läskunnighet före skolstarten samt högläsning för barnet före skolstarten. De elever som hade en helt svenskspråkig bakgrund hade fler vuxenböcker och barnböcker samt oftare tillgång till en daglig tidning i hemmet än eleverna med invandrarbakgrund. De elever som hade en helt svenskspråkig bakgrund
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Tabell ..

De faktorer som mest skilde invandrarelever från övriga elever i
Stockholmsundersökningarna -. Standardiserade differenser
sve-inv.

1993
Antal vuxenböcker
0.76
Antal barn
-böcker
0.76
Dagstidning
hemma
0.55
Läskunnighet
vid skolstarten 0.41
Högläsning
före skolstarten 0.30

1994
Antal vuxenböcker
Antal barnböcker
Dagstidning
hemma
Högläsning
före skolstarten
Läskunnighet
vid skolstarten
Kvällstidning
hemma

0.71
0.71
0.59
0.39
0.27
0.26

1995
Antal vuxenböcker
Antal barnböcker
Högläsning
före skolstarten
Dagstidning
hemma
Läskunnighet
vid skolstarten
Kvällstidning
hemma

0.80
0.80
0.74
0.58
0.32

1996
Antal vuxenböcker
Antal barnböcker
Högläsning
före skolstarten
Dagstidning
hemma
Läskunnighet
vid skolstarten

0.72
0.68
0.67
0.55
0.28

0.25

hade oftare fått lyssna till högläsning före skolstarten. Det var också vanligare hos de
helt svenskspråkiga eleverna att de kunde känna igen bokstäver eller att de t.o.m. kunde
läsa ord, meningar eller hela berättelser vid skolstarten. Förutom nackdelen av att
kanske ha problem med det svenska språket hade alltså eleverna med invandrarbakgrund mindre tillgång till läsmaterial i hemmet, men även i mindre utsträckning fått
lyssna till högläsning före skolstarten och var i lägre grad läskunniga vid skolstarten.

11.2. Skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och
svenska elevers resultat på lästest när ”hembakgrunds”
variabler hålls konstanta
I tabellerna . och . har differenserna mellan de två gruppernas resultat kontrollerats för hembakgrund, dvs. eleverna jämförs på samma nivå med avseende på hembakgrund. Kontrollen har baserats på elevernas svar i elevenkäten om antal böcker i hemmet och tillgång till dagstidningar i hemmet. På så sätt hålls hembakgrunden under
kontroll (så långt den låter sig mätas med dessa enkätfrågor), så att denna inte kommer
att spela så stor roll vid jämförelserna.
I nedanstående tabeller redovisas kontrollerade differenser och, som jämförelse, vanliga differenser (samma som i tabellerna .–.) samt motsvarande standardiserade differenser. Tabell . visar resultaten på ordtestet och tabell . resultaten på texttestet.
Kontrollen för hembakgrund medför som synes att skillnaden på ordtestet minskar
med högst . standardavvikelse och att skillnaden på texttestet minskar med ca .–.
standardavvikelser. Skillnaderna mellan eleverna med invandrarbakgrund och de sven-
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Tabell .. Skillnader mellan nioåriga svenska elevers och invandrarelevers resultat
på ordtestet med kontroll för hembakgrund
undersökning

1993
1994
1995
1996
Totalt

diff.
sve-inv

stand.diff.
sve-inv

diff. kontroll
för hembakgrund

2.0
1.3
1.8
0.9
1.5

0.28
0.18
0.23
0.13
0.20

1.44
0.55
0.99
0.32
0.81

stand.diff.
kontroll för
hembakgrund
0.21
0.08
0.13
0.05
0.11

Tabell .. Skillnader mellan nioåriga svenska elevers och invandrarelevers resultat
på texttestet med kontroll för hembakgrund
undersökning

1993
1994
1995
1996
Totalt

diff.
sve-inv

stand.diff.
sve-inv

diff. kontroll
för hembakgrund

3.5
3.2
3.6
3.3
3.4

0.74
0.68
0.72
0.70
0.71

2.74
2.24
2.61
2.45
2.51

stand.diff.
kontroll för
hembakgrund
0.61
0.49
0.54
0.52
0.54

ska eleverna är signifikanta (p-värden lägre än .) på både ordtestet (tabell ..) och
på texttestet (tabell .). När elever med invandrarbakgrund och svenska elever med
liknande hembakgrund jämförs minskar alltså skillnaderna på lästesten, men den finns
fortfarande en signifikant skillnad mellan de två grupperna.

11.3. Tillgång till läsmaterial i hemmet
11.3.1. Antal böcker i hemmet
I tabellen nedan redovisas hur många böcker som fanns i elevernas hem samt elevernas
resultat på texttestet. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna
, ,  och .
Tabellen visar att en betydligt större andel av eleverna med invandrarbakgrund (.
procent) än de bland svenska eleverna (. procent) har mindre än  böcker hemma.
Omvänt gäller att en betydligt mindre andel av eleverna med invandrarbakgrund (.
procent) än bland de svenska eleverna (. procent) har mer än  böcker hemma.
De svenska eleverna har genomgående bättre resultat på lästesten än eleverna med
invandrarbakgrund med motsvarande antal böcker i hemmet. De elever med invandrarbakgrund som kommer från hem med mer än  böcker har ungefär likvärdiga
resultat på texttestet som de svenska elever som kommer från hem med mindre än
Läsning bland elever med invandrarbakgrund
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Tabell .. Antal böcker i hemmet och resultat på texttestet
antal böcker
i hemmet
mindre än 20
böcker
21 - 50 böcker
51 - 200 böcker
201 - 300 böcker
mer än 300
böcker
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund

svenska elever

texttest
15.3

n
1 198

%
20.2

texttest
19.2

n
803

%
4.6

17.8
19.2
20.5
20.5

1 676
1 447
618
529

28.1
24.2
10.3
8.8

20.6
21.6
22.1
22.1

2 635
5 989
3 718
3 837

14.9
33.8
21.0
21.7

16.7
18.1

244
5 712

8.4
100.0

20.6
21.5

418
17 400

4.0
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001.

 –  böcker. Skillnaden mellan de elever med invandrarbakgrund och de svenska eleverna som kommer från hem med mindre än  böcker är dock betydligt större (.)
än mellan de elever med invandrarbakgrund och de svenska eleverna som kommer från
hem med mer än  böcker hemma (.).
Skillnaden mellan resultaten på texttestet för elever med olika antal böcker i hemmet är signifikant. Likaså skillnaden mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund när antalet böcker i hemmet konstanthålls liksom skillnaden mellan elever
med olika antal böcker i hemmet när invandrarbakgrund konstanthålls. Skillnaden på
texttestet mellan elever med olika mycket böcker i hemmet tycks vara olika på texttestet
för svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Värdena i tabellen ger stöd för
antagandet att det finns ett starkare positivt samband mellan antal böcker i hemmet
och resultaten på texttestet bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna. Liknande iakttagelse gjordes i den svenska  Literacy undersökningen
(Taube & Fredriksson, ).

11.3.2. Antal barnböcker i hemmet
I tabellen nedan redovisas hur många barnböcker som fanns i elevernas hem samt resultaten på texttestet Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna ,
,  och .
Tabellen visar att en betydligt större andel av eleverna med invandrarbakgrund
(. procent) än bland de svenska eleverna (. procent) har mindre än  barnböcker
hemma. Omvänt gäller att en betydligt mindre andel av eleverna med invandrarbakgrund (. procent) än bland de svenska eleverna ( procent) har mer än  barnböcker hemma. Inom bägge grupperna har eleverna bättre resultat desto fler
barnböcker som finns i hemmet. De svenska eleverna har genomgående bättre resultat
på lästesten än eleverna med invandrarbakgrund med motsvarande antal barnböcker i
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Tabell ..

Antal barnböcker i hemmet och resultat på texttestet

antal böcker
i hemmet
mindre än 5
barnböcker
5 - 20 barnböcker
21 - 50 barnböcker
51 - 100 barnböcker
mer än 100 barnböcker
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund

svenska elever

texttest
14.3

n
512

%
8.6

texttest
17.3

n
122

%
0.7

16.6
18.3
19.7
20.1
16.8
18.1

1 227
1 525
1 175
1 039
234
5 715

20.7
25.6
19.5
17.3
8.2
100.0

19.9
21.2
21.9
21.9
20.7
21.5

1 218
4 132
5 550
6 005
373
17 400

6.9
23.3
31.3
34.0
3.7
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001.

hemmet. De elever med invandrarbakgrund som kommer från hem med mer än 
barnböcker har ungefär likvärdiga resultat på texttestet som de svenska elever som kommer från hem med  –  barnböcker. Skillnaden mellan de elever med invandrarbakgrund och de svenska eleverna som kommer från hem med mindre än  barnböcker är
dock större (.) än mellan de elever med invandrarbakgrund och de svenska eleverna
som kommer från hem med mer än  barnböcker hemma (.).
Skillnaden mellan resultaten på texttestet för elever med olika antal barnböcker i
hemmet är signifikant. Likaså är skillnaden mellan svenska elever och med elever med
invandrarbakgrund signifikant när antal barnböcker i hemmet konstanthålls liksom
skillnaden mellan elever med olika antal barnböcker i hemmet när invandrarbakgrund
konstanthålls. Skillnaden på texttestet mellan elever med olika antal barnböcker i hemmet tycks vara olika för svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Värdena i
tabellen ger stöd för tolkningen att antal barnböcker i hemmet är en variabel som starkare inverkar på resultaten på lästesten bland eleverna med invandrarbakgrund än de
svenska eleverna.

11.3.3. Dagstidning i hemmet
I tabell . redovisas i vilken utsträckning eleverna med invandrarbakgrund och de
svenska eleverna hade en dagstidning i hemmet (i elevenkäten; ”en dagstidning hemma
varje morgon”) och resultaten på texttestet. Tabellen bygger på resultat från
Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabellen visar att de svenska eleverna i betydligt högre utsträckning kommer från
hem som har en dagstidning, . procent jämfört med . procent bland eleverna
med invandrarbakgrund. Både bland eleverna med invandrarbakgrund och de svenska
eleverna har de elever som kommer från hem med dagstidning bättre resultat på lästesten än de som kommer från hem som saknar dagstidning. Oavsett om hemmet har
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Tabell .. Dagstidning i hemmet och resultat på texttestet
dagstidning
i hemmet
nej
ja
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund
texttest
17.2
19.2
17.7
18.1

n
2 927
2 561
224
5 712

%
49.1
42.8
8.0
100.0

svenska elever
texttest
20.6
21.9
20.9
21.5

n
4 633
12 266
501
17 400

%
26.2
69.3
4.5
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

dagstidning eller inte hade de svenska eleverna bättre resultat på lästesten än eleverna
med invandrarbakgrund.

11.3.4. Kvällstidning i hemmet
Tabell . visar i vilken omfattning elever med invandrarbakgrund och svenska elever
hade en kvällstidning i hemmet samt resultaten på texttestet. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Kvällstidning i hemmet och resultat på texttestet
kvällstidning
i hemmet
aldrig
nästan aldrig
ibland
nästan alltid
alltid
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund
texttest
17.9
19.6
17.7
18.4
18.1
17.6
18.1

n
1 474
673
1 911
821
624
209
5 712

%
24.7
11.3
32.1
13.7
10.4
7.7
100.0

svenska elever
texttest
22.0
22.5
21.3
21.3
20.9
20.8
21.5

n
3299
2 353
4 811
3 687
2 798
452
17 400

%
18.6
13.3
27.3
20.9
15.8
4.2
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001.

Tabellen visar att svenska elever oftare har en kvällstidning i hemmet än elever med
invandrarbakgrund. Skillnaderna mellan de två grupperna är dock mindre än vad de
var när tillgång till dagstidning i hemmet jämfördes (avsnitt .. ovan). De bästa resultaten har bland så väl de svenska eleverna som eleverna med invandrarbakgrund de som
nästan aldrig har en kvällstidning (. respektive .). Bland de svenska eleverna har
de som alltid har en kvällstidning hemma de sämsta resultaten (.), medan bland eleverna med invandrarbakgrund de som aldrig har en kvällstidning hemma är de med de
sämsta resultaten (.). När det alltid finns en kvällstidning i hemmet hos svenska elever kan man anta att detta ofta är ett tecken på dåliga läsvanor hos föräldrarna, där
kvällstidningen ersätter annan läsning. Bland eleverna med invandrarbakgrund kan
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avsaknad av kvällstidning i hemmet vara ett tecken på att föräldrarna har dåliga kunskaper i svenska och/eller lite kontakt med det svenska samhället.
Skillnaden mellan de elever som har kvällstidning i hemmet och de som ej har kvällstidning i hemmet tycks vara olika på texttestet för svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Det förefaller utifrån värdena i tabellen som om kvällstidning i hemmet
har en starkare positiv inverkan på invandrareleverna än på de svenska eleverna.

11.4.  och video
Tabell . visar i vilken omfattning elever med invandrarbakgrund och svenska elever
dagligen tittar på  och video hemma samt resultaten på texttestet. Tabellen bygger på
resultat från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Antal timmar - eller videotittande hemma och resultat på texttestet
antal timmar - eller
videotittande hemma
inte alls
ungefär 1/2 timme
ungefär 1 timme
ungefär 2 timmar
ungefär 3 timmar
ungefär 4 timmar
ungefär 5 timmar
hela kvällen
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund
texttest
16.8
17.5
18.5
18.7
18.7
18.7
17.2
16.3
17.2
18.1

n
166
709
1 172
1 281
963
413
367
377
264
5 712

%
2.8
11.9
19.5
21.5
16.1
6.9
6.3
6.3
8.7
100.0

svenska elever
texttest
21.2
21.0
21.6
21.8
21.9
21.7
20.8
20.1
20.9
21.5

n
360
2 128
4 204
4 791
2 947
1 209
656
553
552
17 400

%
2.0
12.1
23.8
27.1
16.6
6.9
3.7
3.2
4.7
100.0

P-värden för texttestet: - och videotittande < .05, svensk eller invandrarbakgrund när - och videotittande konstanthålls < .001, - och videotittande när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls > .05.

Tabellen visar att merparten av eleverna med invandrarbakgrund ser på /video mellan  och  timmar per dag (. procent). Också bland de svenska eleverna har merparten en /video konsumtion av ungefär samma omfattning (. procent). Inom
extremgruppen, de som inte alls ser på /video är andelen bland eleverna med invandrarbakgrund något högre än bland de svenska eleverna, . procent jämfört med .
procent. Inom de andra extremgruppen, de som ser på /video hela kvällen, är andelen bland eleverna med invandrarbakgrund mycket högre än inom den svenska gruppen, . procent jämfört med . procent.
De bästa resultat inom både gruppen svenska elever och elever med invandrarbakgrund finns bland de måttliga /video tittarna. Bland eleverna med invandrarbakgrund finns det högsta medelvärdet på texttestet bland de som tittade på /video , 
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och  timmar per dag (.). Bland de svenska eleverna har de som tittade på /video
 timmar per dag det högsta medelvärdet (.). Mönstret är ungefär detsamma bland
de svenska eleverna som bland eleverna med invandrarbakgrund. Medelvärdet på texttestet ökar svagt till en viss nivå och minskar därefter. Det är viktigt att i detta sammanhang uppmärksamma att någon information om vad som eleverna ser på /video
saknas.
Skillnaden på texttestet mellan elever som tittade olika mycket på /video är inte är
signifikant. Skillnaden mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund är signifikant när /videotittande konstanthålls, medan skillnaden mellan de elever som tittar olika mycket på /video när invandrarbakgrund konstanthålls ej är signifikant.
Skillnaden på texttestet mellan elever som ser olika mycket på /video tycks vara den
samma för svenska elever och elever med invandrarbakgrund.

11.5. Läsning och läskunnighet före skolstarten
11.5.1. Högläsning i hemmet för barnet före det kunde läsa
Tabell . visar hur stor andel av eleverna med invandrarbakgrund respektive svenska
elever för vilka någon läste högt innan de själva kunde läsa samt resultaten på lästesten.
Eleverna i undersökningarna  och  tillfrågades om det var någon hemma som
läste högt för dem och eleverna i undersökningarna  och  tillfrågades om det
var någon hemma som läste högt för dem på svenska. Tabell . bygger endast på resultaten från  och .
Tabell .. Läsning för barnet på svenska i hemmet innan det kunde läsa och
resultat på texttestet
elever med invandrarbakgrund
texttest
n
%
varje vecka
17.5
405
13.1
nästan varje vecka
18.8
1 126
36.1
ungefär 1 gång i veckan
17.6
512
16.6
nästan aldrig
17.9
370
11.9
aldrig
16.6
495
16.1
svar saknas
15.0
61
6.2
totalt
17.9
2 969
100.0

texttest
21.7
21.5
21.0
20.5
19.1
20.9
21.4

svenska elever
n
%
1 827
19.7
5 182
55.9
1 154
12.4
584
6.2
161
1.7
239
4.0
9 147
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Som redan visats i tabell . har någon i större utsträckning läst högt för de svenska
barnen innan det kunde läsa än för barnen med invandrarbakgrund. Tabellen ovan
visar att någon hade läst högt på svenska varje vecka för . procent av barnen med
invandrarbakgrund innan de kunde läsa. Motsvarande siffror för de svenska barnen var
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. procent. . procent av barnen med invandrarbakgrund har aldrig haft någon som
läst högt för dem på svenska innan de kunde läsa. Motsvarande siffra för de svenska
barnen var . procent.
Frekvensen på de svar som getts på frågan hur ofta någon läste högt för barnet innan
det kunde läsa (undersökningarna  och ) och hur ofta någon läste högt för barnet på svenska (undersökningarna  och ) innan det kunde läsa skiftar något för
både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna, men skillnaderna i svaren är större bland eleverna med invandrarbakgrund. Detta kan ses som ett tecken på
att en del av den högläsning som skett i dessa elevers hem skett på andra språk än svenska.
Desto oftare någon har läst högt för de svenska barnen desto bättre resultat har de
på lästesten. De bästa resultaten bland eleverna med invandrarbakgrund hade de för
vilka någon läste högt på svenska nästan varje vecka innan de kunde läsa. De elever för
vilka någon läst högt på svenska varje vecka har lägre resultat på texttestet än de för
vilka någon läst högt nästan varje vecka, ungefär  gång i veckan och nästan aldrig.
Detta kan ses som ytterligare en fingervisning om att en del högläsning för barn med
invandrarbakgrund skett på andra språk än svenska. Oavsett omfattningen av högläsningen för barnet har de svenska eleverna bättre resultat på lästesten än eleverna med
invandrarbakgrund.
Det finns också skillnader inom gruppen elever med invandrarbakgrund med avseende på hur ofta någon läste högt för barnet innan det kunde läsa. Tabell . visar hur
ofta någon läste högt på svenska för barnet hemma innan det kunde läsa med eleverna
med invandrarbakgrund uppdelade efter sitt första språk och sitt bästa språk. Tabellen
är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna  och .
Tabell .. Eleverna med invandrarbakgrunds första språk, bästa språk och läsning
för barnet på svenska innan det kunde läsa
svenska

första språk
bästa språk

m*
2.6
2.4

n
469
1 363

svenska och ett annat
språk
m*
n
2.4
1 139
2.2
1 121

ett annat språk än
svenska
m*
n
1.9
1 292
1.6
438

*

Talen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågan om huruvida
någon brukade läsa högt för barnet innan det kunde läsa. Svarsalternativen var; varje dag (), nästan
varje dag (), ungefär en gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig (). Ju närmare ett medelvärde är  desto vanligare har högläsning varit för barnet.
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att de elever med invandrarbakgrund som hade svenska som första språk
något oftare fick något läst högt för sig på svenska än de som hade svenska som ett av
två första språk. Dessa i sin tur fick oftare något läst högt för sig på svenska än de som
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hade ett första språk annat än svenska. Samma förhållande gäller för dem som hade
svenska som bästa språk i relation till dem som hade två bästa språk och ett bästa språk
annat än svenska.
Signifikansprövningen visar att det finns signifikanta skillnader mellan invandrarelever med svenska som första språk, svenska och ett annat språk som första språk samt
med ett annat språk än svenska som första språk med avseende på hur ofta någon läste
högt för dem i hemmet innan de kunde läsa. Det finns också en signifikant skillnad
mellan invandrarelever med svenska som bästa språk, svenska och ett annat språk som
bästa språk samt med ett annat språk än svenska som bästa språk med avseende på hur
ofta någon läste högt för dem i hemmet innan de kunde läsa.
Tabell . visade hur ofta någon läste för barnet hemma innan det hade början skolan med eleverna med invandrarbakgrund uppdelade efter om eleverna bott i Sverige
hela livet eller ej. De elever som bott i Sverige hela livet hade något oftare fått något läst
högt för sig på svenska än de elever som ej bott i Sverige hela sitt liv.
Tabell . visar hur ofta någon läste högt för barnet på svenska hemma innan det
hade början skolan med eleverna med invandrarbakgrund uppdelade efter språkgrupper. Tabellen bygger på Stockholmsundersökningarna  och .
Tabell .. Språkgrupper och läsning för barnet på svenska innan det kunde läsa
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

antal elever
534
95
310
533
87
234
67
70
197
395
338
74
81
77
640
185
490
70

medelvärde
2.2
2.0
2.8
2.9
2.6
2.6
2.9
1.6
2.1
2.4
2.5
2.0
2.0
2.1
2.4
2.4
2.2
2.6

Talen i tredje kolumnen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive språkgrupp besvarat frågan om huruvida någon brukade läsa högt för barnet innan det började skolan. Svarsalternativen var; varje
dag (), nästan varje dag (), ungefär en gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig (). Ju närmare ett
medelvärde är  desto vanligare har högläsning för barnet varit.
P-värde: hemspråk < .001
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Tabellen visar god överensstämmelse med de olika språkgruppernas resultat på lästesten. De grupper som hade höga medelvärden på lästesten (se tabellerna . och .)
har också i regel oftare haft någon som läst högt för dem på svenska hemma än de med
lägre resultat. Ett undantag är den kinesiskspråkiga gruppen som hade bland de bättre
resultaten bland språkgrupperna på lästesten, men som är den grupp som i minst
utsträckning någon läst högt för på svenska innan de kunde läsa.
Signifikansprövningen visar att det finns en signifikant skillnad mellan eleverna i de
olika språkgrupperna med avseende på hur ofta någon läste högt för dem hemma innan
de kunde läsa.
Som jämförelse med värden redovisade i tabellerna . och . kan nämnas att de
svenska eleverna i Stockholmsundersökningarna  och  ( elever) hade
medelvärdet . på fråga om någon hade läst högt för dem på svenska innan de kunde
läsa. Finska och italienska barn har haft någon som läst högt för dem i samma utsträckning som de svenska barnen, för övriga språkgrupper var värdena lägre.

11.5.2. Läskunnighet före skolstarten
Tabell . visar hur stor andel av eleverna med invandrarbakgrund respektive svenska
elever som överhuvudtaget inte kunde läsa, som kände igen några bokstäver före skolstarten, som kunde läsa några ord, som kunde läsa hela meningar och som kunde läsa
hela böcker före skolstarten samt resultaten på texttestet.
Tabell .. Läsning före skolstarten och resultat på textestet

ej läsa
känna igen bokstäver
läsa några ord
läsa hela meningar
läsa hela böcker
bortfall
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
15.4
352
6.8
16.3
796
13.4
17.8
2 154
36.1
19.1
1 221
20.5
20.4
1 050
17.4
14.6
139
5.7
18.1
5 712
100.0

m
18.5
19.7
20.8
22.0
23.1
20.2
21.5

svenska elever
n
%
259
1.7
1 634
9.2
6 345
36.0
4 657
26.3
4 176
23.5
329
3.2
17 400
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Som framgick av tabell . kunde de svenska eleverna i högre utsträckning läsa före
skolstarten än eleverna med invandrarbakgrund. Tabell .. visar att . procent av
eleverna med invandrarbakgrund inte kände igen bokstäver före skolstarten, medan
motsvarande siffra för de svenska eleverna var . procent. Bland eleverna med invandrarbakgrund kunde . procent läsa hela böcker före skolstarten och . procent
bland de svenska eleverna.
Desto mer omfattande läskunskaper eleven hade före skolstarten desto bättre
resultat hade de på lästesten. De svenska eleverna har genomgående bättre resultat än
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eleverna med invandrarbakgrund som angivit samma grad av läskunnighet före skolstarten. Genomsnittsresultat på texttestet för de elever med invandrarbakgrund som
kunde läsa hela böcker före skolstarten är lägre än för de svenska elever som kunde läsa
några ord.
Tabell . visar i vilken utsträckning eleverna med invandrarbakgrund kunde läsa
före skolstarten uppdelade efter första språk och bästa språk. Tabellen är baserad på svaren från Stockholmsundersökningarna  och .
Tabell .. Eleverna med invandrarbakgrunds första språk, bästa språk och
läskunnighet före skolstarten
svenska
första språk
bästa språk

m*
2.6
2.5

n
460
1 348

svenska och ett annat språk ett annat språk än svenska
m*
n
m*
n
2.5
1 129
2.2
1 273
2.4
1 109
2.0
441

*

Talen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågan om huruvida de
kunde läsa före skolstarten. Svarsalternativen var; böcker (), meningar (), ord (), bokstäver () och
inget (). Ju närmare ett medelvärde är  desto högre läskunnighet inom gruppen.
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att det inte fanns någon stor skillnad med avseende på läskunnighet före
skolstarten mellan de elever med invandrarbakgrund med svenska som förstaspråk och
de elever med svenska och ett annat språk som förstaspråk. Signifikansprövningen visar
att skillnaderna mellan invandrarelever med svenska som första språk, svenska och ett
annat språk som första språk samt med ett annat språk än svenska som första språk med
avseende på i vilken omfattning de kunde läsa innan de började skolan är signifikanta.
Det finns också en signifikant skillnad mellan invandrarelever med svenska som bästa
språk, svenska och ett annat språk som bästa språk samt med ett annat språk än svenska som bästa språk med avseende på i vilken omfattning de kunde läsa innan de började skolan.
Tabell . visade omfattningen av läskunnighet före skolstarten bland eleverna med
invandrarbakgrund uppdelade efter om eleverna bott i Sverige hela livet eller ej bott i
Sverige hela livet. Signifikansprövningen visade att det fanns en signifikant skillnad
mellan de elever som bott i Sverige hela livet och de elever som ej bott i Sverige hela
livet med avseende på läskunnighet före skolstarten, men skillnaden var inte stor.
Tabell . visar i vilken omfattning eleverna med invandrarbakgrund kunde läsa
före skolstarten uppdelade efter språkgrupper.
Signifikansprövningen visar att det finns en signifikant skillnad mellan de olika
språkgrupperna med avseende på i vilken omfattning eleverna kunde läsa före skolstarten. Tabellen visar i stort överensstämmelse med de olika språkgruppernas resultat på
lästesten. De grupper som hade höga medelvärden på lästesten (se tabellerna . och
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Tabell .. Språkgrupper och läskunnighet före skolstarten
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

antal elever
540
93
315
587
86
235
66
70
198
391
339
80
80
73
654
189
491
94

medelvärde
2.2
2.3
2.6
2.2
2.6
2.4
2.3
2.3
2.2
2.4
2.5
2.0
2.5
1.8
2.3
2.4
2.0
1.8

Talen i tredje kolumnen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive språkgrupp besvarat frågan
om huruvida de kunde läsa före skolstarten. Svarsalternativen var; böcker (), meningar (), ord (), bokstäver
() och inget (). Ju närmare ett medelvärde är  desto högre läskunnighet inom gruppen.
P-värde: hemspråk < .001

.) har också i högre grad kunnat läsa före skolstarten än de med lägre resultat.
Undantag är den finskspråkiga gruppen och den tyskspråkiga gruppen som hade bland
de bättre resultaten bland språkgrupperna på lästesten, men där eleverna i mindre
utsträckning har kunnat läsa än i andra grupper med sämre resultat på lästesten.
Som jämförelse med värden redovisade i tabellerna . och . kan nämnas att de
svenska eleverna i Stockholmsundersökningarna , ,  och  sammantaget (  elever) hade medelvärdet . på fråga om läskunnighet före skolstarten.
Endast de engelskspråkiga och de franskspråkiga eleverna hade ett lika högt medelvärde som de svenska eleverna, samtliga andra språkgrupper hade lägre medelvärde.
Information saknas om vilket språk eleverna med invandrarbakgrund kunde läsa på
före skolstarten. Som tidigare framgick (avsnitt .) anger i årskurs  en stor majoritet
av eleverna med invandrarbakgrund att de kan läsa på andra språk än svenska. I vilken
ordning eleverna lärt sig läsa på olika språk finns ingen information om.
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11.6. Föräldrastöd
Tabell . visar i vilken omfattning föräldrarna talade med eleverna om vad de hade
läst samt resultaten på texttestet. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Vilken omfattning föräldrarna talar med sina barn om vad de har läst
och resultat på textestet
i vilken omfattning
föräldrarna talar med sina
barn om vad de har läst
aldrig
ibland
ofta
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund

texttest
18.1
18.4
17.5
17.5
18.1

n
875
3 281
1 355
201
5 712

%
14.8
54.9
22.6
7.7
100.0

svenska elever

texttest
21.5
21.7
21.0
20.7
21.5

n
3231
11 281
2544
344
17 400

%
18.3
63.8
14.4
3.5
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att föräldrarna till de flesta elever, bland såväl de svenska eleverna som
bland eleverna med invandrarbakgrund, talar ibland med sina barn om vad de har läst
(. procent respektive . procent). Dessa elever har också de bästa resultaten på lästesten (. respektive . på texttestet). De sämsta resultaten har de elever bland såväl
svenska elever som elever med invandrarbakgrund vars föräldrar ofta talar med sina
barn om vad de har läst (. respektive . på texttestet). En högre andel bland föräldrarna till elever med invandrarbakgrund talar ofta med sina barn om vad de har läst
än bland föräldrarna till de svenska eleverna (. procent respektive . procent). När
föräldrar ofta talar med sina barn om vad de har läst är det antagligen ett tecken på att
föräldrarna är oroliga över barnens läsning.

11.7. Språkgrupper och hemfaktorer
Det finns anledning att tro att det finns skillnader mellan olika språkgrupper med avseende på flera hemfaktorer (se avsnitt .). I tabell . fanns medelvärden för antal
vuxenböcker respektive barnböcker samt andel av hemmen som har dagstidning för
eleverna med invandrarbakgrund uppdelade efter språkgrupper.
Enligt tabell . skiljer sig de olika språkgrupperna kraftigt åt ifråga om tillgång till
böcker och dagstidning i hemmet. Flest böcker och störst tillgång till dagstidning finns
i de tysk-, fransk- och engelsktalande hemmen. Minst böcker finns hos de som talar
romani, arameiska, tigrinya, arabiska och turkiska. Minst tillgång till dagstidning finns
i de hem där det talas tigrinya, arameiska, turkiska och kurdiska. Skillnaden mellan de
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olika språkgrupperna med avseende på resultaten på ordtestet, texttestet, antal vuxenböcker i hemmet, antal barnböcker i hemmet och dagstidning i hemmet är signifikant.
Rangordningen mellan språkgrupperna är alltså ungefär den samma i fråga om antal
böcker i hemmet, tillgång till dagstidning och barnens läsprestationer (jämför tabell
. med tabellerna . och .).

11.8. Tid i Sverige och hemfaktorer
Det finns också anledning att tro att det finns skillnader mellan de elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige och de som ej bott hela livet i Sverige med
avseende på flera hemfaktorer (se avsnitt .). I tabell . angavs medelvärden för antal
vuxenböcker respektive barnböcker samt andel av hemmen som har dagstidning för de
elever som bott hela livet respektive inte hela livet i Sverige. De två grupperna skiljer
sig åt ifråga om tillgång till böcker och dagstidning i hemmet. Flest böcker och störst
tillgång till dagstidning finns i hemmen till de elever med invandrarbakgrund som bott
hela livet i Sverige. Dessa har också bättre resultat på ordtestet och något bättre resultat på texttestet än de elever med invandrarbakgrund som ej bott hela livet i Sverige.
Skillnad mellan de elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige respektive ej hela livet i Sverige är signifikant med avseende på resultaten på ordtestet, texttestet, antal vuxenböcker i hemmet, antal barnböcker i hemmet och dagstidning i hemmet.

11.9. Språkbakgrundens betydelse för läsförmågan hos
invandrarelever
De elever som vi här kallar elever med invandrarbakgrund har olika språklig bakgrund
inte bara med avseende på vilka språk som talas i hemmet utan också med avseende på
i vilken omfattning olika språk talas. Några har lärt sig svenska som första språk, några
kommer från tvåspråkiga hem, andra från hem där inte svenska talas alls osv. Det kan
antas att dessa olika faktorer kan ha en påverkan på dessa elevers läsfärdigheter.

11.9.1. Elevernas första språk
Det finns elever med invandrarbakgrund som har svenska som första språk och elever
med invandrarbakgrund med annat första språk. Elever med invandrarbakgrund med
svenska som första språk kan vara elever som är uppvuxna i tvåspråkiga hem eller i hem
där svenskan dominerar trots att föräldrarna har ett annat modersmål. Skälet till att
dessa elever i denna undersökning betecknas som elever med invandrarbakgrund och
antas ha ett annat språk som också förekommer i deras vardagsliv, trots att de angett att
svenska är deras första språk, är att läraren har angett att eleven har ett annat hemspråk
än svenska, att läraren har angett språknivå för svenska på skalan A - F för eleven, att
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eleven har fått hemspråksundervisning och/eller att eleven har fått Sv2-undervisning (se
den operationella definitionen av elever med invandrarbakgrund i avsnitt .).
Tabell . redovisar resultat på ordprovet och textprovet i årskurs  för invandrarelever som har svenska som första språk respektive ett annat första språk.
Tabell .. Första språk och resultat på ordtestet och texttestet på svenska i årskurs 
undersök-

svenska elever
ordprov
m
n
35.7 4033
35.2 4220
35.5 8253

1993
1994
Sammantaget
resultat
för 1993
och 1994
1995
35.3 4482
1996

textprov
m
n
21.8 4033
21.7 4220
21.8 8253

21.3 4482

35.5 4665

21.4 4665

Sam35.4 9147
mantaget
resultat
för 1995
och 1996

21.4 9147

invandrarelever med
svenska som första språkr
ordprov
textprov
m
n
m
n
34.4 465 19.8 465
35.4 403 20.6 403
34.9 868 20.2 868

35.3
34.8
35.9
35.4
35.6
35.1

249 19.7
549* 18.8
218 19.2
570* 18.7
467 19.5
1119* 18.7

invandrarelever med
annat första språk
ordprov
textprov
m
n
m
n
33.3 832 17.5 832
33.4 1012 17.7 1012
33.4 1844 17.6 1844

249 32 .0 665 16.3 665
549*
218 33.6 601 17.2 601
570*
467 32.7 1266 16.7 1266
1119*

* Elever som angett att de har svenska och ett annat språk som första språk.
P-värden ordtestet: samtliga differenser är signifikanta, p < .001
P-värden texttestet: samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Icke oväntat har de elever med invandrarbakgrund som angett att svenska var deras första språk bättre resultat på lästesten än de som har angett ett annat språk som första
språk. För dem (Stockholmsundersökningarna  och ) som uppgett att de lärt
två första språk, varav ett är svenska, visar testresultaten upp en fallande skala från dem
som enbart angett svenska som första språk via dem som angett svenska och ett annat
språk som första språk till dem som angett ett annat språk än svenska som första språk.
Om man jämför resultaten för de elever med invandrarbakgrund med svenska som
första språk med de för eleverna med invandrarbakgrund med annat första språk än
svenska och med resultaten för de ”rent” svenskspråkiga eleverna ligger medelvärdena
för invandrareleverna med svenska som första språk i de flesta undersökningarna närmare de ”rent” svenskspråkiga eleverna än de med annat första språk. I Stockholmsundersökningen  är det dock tvärtom.
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Signifikansprövningen visar att det genomgående i samtliga undersökningar finns en
signifikant skillnad mellan de svenska eleverna, elever med invandrarbakgrund med
svenska som första språk och elever med invandrarbakgrund med annat första språk än
svenska med avseende på resultaten på ordtestet och texttestet.
Som framgår av tabell . finns också flera skillnader mellan de invandrarelever
som har svenska som första språk och de som har ett annat första språk. Tabellen bygger på resultaten från Stockholmsundersökningarna  och . Skälet till att endast
dessa två undersökningar tagits med i analysen beror på att i undersökningarna 
och  ingen hänsyn togs till om eleverna angav två språk som första språk. Tabellen
visar uppgifter om antal böcker och antal barnböcker samt tillgång till dagstidningar
för de svenska eleverna, elever med invandrarbakgrund med svenska som första språk,
elever med invandrarbakgrund med svenska och ett annat språk som första språk och
Tabell .. Första språk och olika hemfaktorer
svenska elever

Antal vuxenböcker i
hemmet
Antal barnböcker i
hemmet
Dagstidning i
hemmet (%)
Andel som
bott
utomlands (%)
Antal timmars
tittande på
/video
per dag
Hur ofta
svenska talas
hemma*

elever med invandrarbakgrund
svenska som
två första språk, ett första språk
förstaspråk
varav svenska annat än svenska
är det ena
n
n
n
163
463
129
1133
92 1286

216

n
9077

87

9096

70

462

62

1130

47

1281

73%

9020

60%

467

51%

1132

39%

1282

3%

9069

9%

451

21%

1110

52%

1247

2.1

9042

2.3

465

2.5

1125

2.6

1279

3.9

9138

3.1

469

2.4

1138

2.0

1297

*

Beroende på hur eleverna besvarat frågan om hur ofta de talar svenska har deras svar
fått olika siffervärden;  (alltid),  (nästan alltid),  (ibland),  (nästan aldrig) och 
(aldrig). Ju närmare en grupps medelvärde är  desto mer frekvent talar eleverna
svenska hemma.
P-värden: samliga differenser är signifikanta, p < .001
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för elever med ett första språk annat än svenska. Tabellen anger hur stor del av respektive grupp som bott utomlands, antal timmar som eleverna ser på /video per dag
samt hur ofta de talar svenska hemma.
De elever med invandrarbakgrund som har svenska som första språk har bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än de andra två grupperna med elever med invandrarbakgrund. De har också bott utomlands i mindre utsträckning än de andra två grupperna, ser i mindre utsträckning på /video och talar oftare svenska hemma. De ”rent”
svenska eleverna hade bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än samtliga de övriga
grupperna. De har också bott utomlands i betydligt mindre utsträckning än de andra
grupperna, ser i mindre utsträckning på /video och talar svenska oftare hemma.
Signifikansprövningen bekräftar att det finns en signifikant skillnad mellan eleverna
med invandrarbakgrund som har svenska som första språk, svenska som ett av två första språk samt ett annat första språk än svenska vad det gäller antal vuxenböcker i hemmet, antal barnböcker i hemmet, tillgång till dagstidning i hemmet, boende utomlands,
/videotittande samt omfattning som svenska talas i hemmet.

11.9.2. Föräldrarnas språk i hemmet
I tabell . visas resultaten på texttest med avseende på huruvida föräldrarna talar
svenska med barnet eller ett annat språk. Frågan om vilket språk som barnets far respektive mor oftast talar med barnet var enbart med i Stockholmsundersökningen . På
grund av starka reaktioner på denna fråga från en del elever som förlorat en mor eller
en far ströks frågeställningen från elevenkäten efter undersökningen .
Tabell .. Föräldrarnas språk i hemmet och resultat på texttestet på svenska i
årskurs 
undersökning

1994

svenska elever

m
21.7

n
4224

elever med invandrarbakgrund
bägge föräldrarna en av föräldrarna talar
bägge föräldrarna
talar oftast
oftast ett annat språk
talar oftast ett
svenska med
än svenska med barnet
annat språk än
barnet
svenska med barnet
m
n
m
n
m
n
20.7
194
20.5
314
17.3
885

P-värde texttest: Stockholmsundersökningen  < .001

Resultaten visar att eleverna från de hem där bägge föräldrarna talade svenska med barnet hade bättre resultat på lästesten än de från hem där enbart en förälder talade svenska med barnet. Dessa i sin tur hade bättre resultat på lästesten än de elever från hem
där bägge föräldrarna talade ett annat språk än svenska med barnet. Skillnaderna mellan eleverna i tabell . är signifikanta.
Medelvärdet för texttestet ligger för de elever från ”invandrarhem” där bägge föräld114
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rarna oftast talar svenska med barnet och en av föräldrarna oftast talar svenska med barnet närmare medelvärdet för eleverna från enbart svenskspråkiga hem än medelvärdet
för de elever som kommer från hem där bägge föräldrarna oftast talar ett annat språk
än svenska med barnet. Den stora skillnaden tycks vara mellan de elever som kommer
från hem där svenska talas i huvudsak av åtminstone en förälder och de elever som
kommer från hem där föräldrarna oftast talar ett annat språk än svenska med barnet.

11.9.3. Elevernas bästa språk
I tabell . visas hur många procent av eleverna med invandrarbakgrund som angett
att svenska var deras första språk och hur många procent som i mars i årskurs  ansåg
att svenska var deras bästa språk.
Tabell .. Andel invandrarelever i årskurs  med svenska som första respektive
bästa språk
undersökning

andel invandrarelever med
svenska som första språk
1993
38.2%
1994
26.5%
Sammantaget resultat för 1993
32.0%
och 1994
1995
15.3%
34.4%*
1996
14.4%
38.0%*
Sammantaget resultat för 1995
14.9%
och 1996
36.1%*

*

andel invandrarelever med
svenska som bästa språk
69.2%
64.3%
66.6%
42.8%
35.8%*
43.3%
35.5%*
43.0%
35.6%*

Elever som angett svenska tillsammans med ett annat språk som första eller bästa språk.

Siffrorna ovan är inte helt jämförbara eftersom elevernas svar behandlats något olika vid
de olika undersökningarna. I de tidigare undersökningarna ( och ) har om eleven angett mer än ett språk hänsyn tagits enbart till det språk som först angetts, medan
det i undersökningarna  och  tagits hänsyn till samtliga språk som angetts.
Trots dessa skillnader i databehandlingen visar siffrorna ovan klart att svenska språket
har en stark ställning bland eleverna med invandrarbakgrund. Omkring en tredjedel
eller mer av alla de elever som definierats som invandrarelever anser att svenska är deras
första språk. Omkring två tredjedelar eller mer anser i mars i årskurs  att svenska är
deras bästa språk. Av dessa siffror kan slutsatsen dras att ungefär en tredjedel av eleverna med invandrarbakgrund har genomgått någon form av språkbytesprocess mellan
den första språkinlärningen och vårterminen i årskurs . En tänkbar felkälla till resultaten ovan kan vara att många elever känner ett tryck att ange att svenska är deras för-
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sta respektive bästa språk eftersom de upplever att svenska språket har en hög status
samt att de tror att dessa svar förväntas av dem.
En undersökning av språkbyte och språkbevarande bland förskolebarn i Stockholm
(Sirén, ) visar att många familjer övergår till att använda svenska i kontakten med
sina barn, men visar också att det finns stora skillnader mellan olika språkgrupper och
en-språkiga respektive två-språkiga familjer. Detta understödjer iakttagelsen ovan att
många elever genomgår ett språkbyte under perioden fram till årskurs .
Tabell . visar resultaten på texttestet i årskurs  för de elever med invandrarbakgrund som angett att de har svenska som bästa språk respektive ett annat språk som
bästa språk.
Tabell . Bästa språk och resultat på texttestet på svenska bland invandrareleverna
i årskurs 
svenska elever

1993
1994
Sammantaget
resultat för
1993 och 1994
Stockholmsundersökningen
1995
Stockholmsundersökningen
1996
Sammantaget
resultat för
1995 och 1996

m
21.8
21.7
21.8

invandrarelever med
svenska som bästa språk
n
m
n
4 033
19.2
888
4 220
19.4
971
8 253
19.3
1859

invandrarelever med
annat bästa språk
m
n
16.5
408
16.6
450
16.6
859

21.3

4 482

18.4
17.9*

691
570*

15.4

213

21.4

4 665

18.8
18.5*

652
535*

15.3

211

21.4

9 147

18.6
18.2*

1 343
1 105*

15.3

424

* Eleverna har angett två bästa språk varav det ena är svenska
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Signifikansprövningen visar att det genomgående i samtliga undersökningar finns en
signifikant skillnad mellan de svenska eleverna, elever med invandrarbakgrund med
svenska som bästa språk och elever med invandrarbakgrund med annat bästa språk än
svenska med avseende på resultaten på texttestet.
De elever som angett att svenska var deras bästa språk har följdriktigt bättre resultat
än de som angett ett annat språk som sitt bästa. Troligen kan det finnas en rad mellanliggande variabler som kan belysa dessa resultat ytterligare. Ett antagande är att de elever som anser att svenska är deras bästa språk i högre grad än den andra gruppen är
116
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födda och uppvuxna i Sverige. Ytterligare ett antagande kan vara att det finns skillnader mellan olika språkgrupper vad det gäller andel elever som anger att svenska är deras
bästa språk. Tabell . visar resultaten på lästesten med eleverna med invandrarbakgrund indelade både efter om de någon gång i sitt liv bott i ett annat land än Sverige
och bästa språk. Tabell . är baserad på resultaten från Stockholmsundersökningarna
 och . Skälet till att endast dessa två undersökningar tagits med i analysen
beror på att i undersökningarna  och  ingen hänsyn togs till om eleverna angav
två språk som bästa språk.
Tabell .. Bästa språk, boende utomlands och resultat på texttestet
elever med
invandrarbakgrund
med svenska
som bästa språk
m
n
%
19.0
962 71.6

elever med
invandrarbakgrund
som ej bott i annat
land än Sverige
elever med
17.6
337 25.1
invandrarbakgrund
som bott i annat
land än Sverige
har ej besvarat
15.9
44
3.3
frågan om de bott i
Sverige hela livet
eller ej
Totalt
18.6 1 343 100.0

elever med
invandrarbakgrund med
svenska och annat språk
som bästa språk
m
n
%
18.7
688
62.3

elever med
invandrarbakgrund
med annat
bästa språk
m
n
%
16.1 212 49.9

17.3

383

34.7

14.8

183

43.1

17.0

34

3.0

12.9

29

7.0

18.2 1 105

100.0

15.3

424 100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabell . visar att de elever som ej bott i annat land än Sverige utgör den största gruppen inom gruppen elever med invandrarbakgrund oavsett vilka deras bästa språk är.
Även bland de elever med invandrarbakgrund som angett att ett annat språk än svenska är deras bästa språk har nära  procent ej bott i annat land än Sverige. De bästa
resultaten på texttestet har de elever som angett att svenska är deras bästa språk och som
ej bott i annat land än Sverige (. ). De elever som angett att svenska och ett annat
språk är deras bästa språk och som bott i Sverige hela sitt liv har obetydligt lägre resultat (.) än de som angett att enbart svenska är deras bästa språk. De elever som ej bott
i Sverige hela livet men som angett att enbart svenska eller svenska och ett annat språk
är deras bästa språk har likvärdiga resultat (. respektive .). De sämsta resultaten
har de elever som angett att ett annat språk än svenska är deras bästa språk. Bland dessa
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elever finns en skillnad mellan dem som ej bott i annat land än Sverige (.) och de
som bott i annat land än Sverige (.).
Tabell . visar resultaten på texttestet med eleverna med invandrarbakgrund indelade både efter språkgrupp och bästa språk. Tabell . är baserad på resultaten från
Stockholmsundersökningarna  och .
Tabell .. Bästa språk, språkgrupp och resultat på texttestet ( och )
språk

arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

invandrarelever med
svenska som bästa språk
m
16.4
17.3
21.6
20.3
17.9
18.7
19.9
22.0
14.7
19.6
19.8
15.3
20.4
12.4
18.9
17.1
16.0
22.6

n
156
29
63
114
19
28
17
15
52
98
89
14
21
8
140
66
79
15

%
51.5
48.3
36.1
35.9
45.2
25.7
63.0
39.5
44.5
47.9
49.5
35.6
44.7
13.6
42.9
57.9
29.6
31.2

invandrarelever med
svenska och ett annat
språk som bästa språk
m
n
%
16.3
98
33.2
15.8
24
40.0
21.7
88
48.9
20.6 125
39.0
18.3
14
33.3
17.7
38
35.8
20.9
8
33.3
20.3
19
50.0
17.8
42
35.3
18.2
75
39.3
20.6
66
37.0
14.6
13
31.1
19.1
15
31.9
15.0
27
42.4
18.5 111
34.6
16.0
35
30.7
14.3 104
39.3
22.8
11
22.9

invandrarelever
med annat
bästa språk
m
n
%
13.9 27
9.4
11.2
4
6.7
19.7 21
11.7
18.9 57
18.0
22.0
3
7.1
14.2 29
27.5
0
0.0
16.3
3
7.9
14.2 16
13.4
16.6 20
9.5
20.3 12
8.7
15.5
4
13.3
17.3
6
12.8
10.0 18
30.3
16.0 46
14.0
17.4
7
6.1
11.1 65
25.6
24.5
4
8.3

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

%-summan inom de olika språkgrupperna ovan blir inte i samtliga fall  procent.
Detta beror på att det inom vissa språkgrupper finns ett bortfall, dvs. elever som inte
besvarat frågan om vilket språk som är deras bästa språk.
Av  språkgrupper utgör de elever som angett svenska som bästa språk den största
gruppen i  fall (arabiska, arameiska, franska, italienska, kurdiska, persiska, polska,
romani, ryska, spanska, tigrinya och tyska). I  språkgrupper har en majoritet av eleverna angett att svenska och ett annat språk var deras bästa språk (engelska, finska, grekiska, kinesiska, somali och turkiska). Ingen språkgrupp hade en majoritet som hade
angett att ett annat språk än svenska var deras bästa. Den högsta andel elever som
angett att svenska var deras bästa språk fanns inom gruppen italienskspråkiga elever
( procent), följt av de tigrinyaspråkiga eleverna (. procent), arabiskspråkiga elever
(. procent), polskspråkiga elever (. procent) samt de arameiskspråkiga eleverna
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(. procent). Största andel som angett svenska och ett annat språk som bästa språk
fanns inom gruppen kinesiskspråkiga elever ( procent), följt av de engelskspråkiga
eleverna (. procent), de somalispråkiga eleverna (. procent), de arameiskspråkiga eleverna ( procent), de persiskspråkiga eleverna (. procent) samt de turkiskspråkiga eleverna (. procent). De högsta andelen elever som angett att ett annat
språk än svenska var deras bästa språk fanns bland de somalispråkiga eleverna (. procent), de grekiskspråkiga eleverna (. procent), följt av de turkiskspråkiga eleverna
(. procent), de finskspråkiga eleverna ( procent) samt de kurdiskspråkiga eleverna
(. procent).
I tabell . finns de bästa resultaten inom de olika språkgrupperna i de allra flesta
fallen bland de elever som angett att svenska är deras bästa språk, följda av de som
angett svenska och ett annat språk som bästa språk och därefter de som angett ett annat
språk än svenska som sitt bästa. I  av grupperna (engelska, finska, franska, italienska,
kurdiska, polska, och somali) har dock de som angett att svenska och ett annat språk
är deras bästa språk de bästa resultaten. De bästa resultaten bland de som angett svenska som sitt bästa språk finns bland de tyskspråkiga eleverna (.), följda av de kinesiskspråkiga eleverna (.) och de engelskspråkiga eleverna (.). Bland de som angett
svenska och ett annat språk som sitt bästa språk finns de bästa resultaten bland de tyskspråkiga eleverna (.), följda av de engelskspråkiga eleverna (.) och de italienskspråkiga eleverna (.). Bland de elever som angett att annat språk än svenska är deras
bästa språk finns de bästa resultaten bland de tyskspråkiga eleverna (.), följda av de
franskspråkiga eleverna (.) och de polskspråkiga eleverna (.). Det kan vara värt
att lägga märke till att de tyskspråkiga eleverna som angett att svenska ej är deras bästa
språk är den grupp som har det allra högsta medelvärdet bland samtliga grupper, men
detta är en liten grupp – endast  elever. De sämsta resultaten bland de elever som
angett att svenska är deras bästa språk finns bland de somalispråkiga eleverna (.),
följda av de kurdiskspråkiga eleverna (.), de romanispråkiga eleverna (.) och de
turkisktalande eleverna (.). Bland de elever som angett svenska och ett annat språk
som bästa språk är de tre grupperna med de lägsta medelvärdena turkiska (.), romani (.) och somali (.). Bland de elever som angett ett språk annat än svenska som
sitt bästa finns de tre lägsta medelvärdena för de somalispråkiga eleverna (.), de turkiskspråkiga eleverna (.) och de arameiskspråkiga eleverna (.).
De största skillnaderna inom en språkgrupp i medelvärden på texttestet fanns mellan de elever som angett att de talade svenska eller andra språk bäst bland turkiskspråkiga eleverna följda av de kinesiskspråkiga och de franskspråkiga eleverna. Den minsta
skillnaden fanns bland de polskspråkiga eleverna följda av romanispråkiga och de italienskspråkiga eleverna
Resultaten i tabellen kan tolkas som att elevernas språkgrupp tycks ha större betydelse för läsningen än vilket språk eleverna angett som bästa språk. De tyskspråkiga,
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engelskspråkiga och italienskspråkiga eleverna läser bättre på svenska än de romanispråkiga, arabiskspråkiga och turkiskspråkiga eleverna oavsett vilket språk som eleverna angett som sitt bästa språk.
Som framgår av tabell . finns också flera andra skillnader mellan de invandrarelever som anger att svenska är deras bästa språk och de som har ett annat bästa språk.
Tabellen bygger på resultaten från Stockholmsundersökningarna  och . I tabell
. anges uppgifter om antal böcker, antal barnböcker och tillgång till dagstidningar
för de svenska eleverna, elever med invandrarbakgrund med svenska som bästa språk,
elever med invandrarbakgrund med svenska och ett annat språk som bästa språk och
för elever med ett bästa språk annat än svenska. Tabellen anger också hur stor del av
respektive grupp som bott utomlands, antal timmar som eleverna ser på /video per
dag samt hur ofta de talar svenska hemma.
Tabell .. Bästa språk och olika hemfaktorer
svenska elever

Antal vuxenböcker 216
i hemmet
Antal barnböcker
87
i hemmet
Dagstidning
73%
i hemmet (%)
Andel som bott
3%
utomlands (%)
Antal timmars
2.1
tittande på
/video per dag
Hur ofta svenska
3.9
talas hemma*

n
9079

elever med invandrarbakgrund
svenska som
två bästa språk, ett bästa språk
bästa språk
varav svenska annat än svenska
är det ena
n
n
n
129 1348
115
1122
92
434

9096

60

1346

56

1116

48

433

9020

50%

1352

46%

1113

40%

437

9069

26%

1320

36%

1096

46%

410

9042

2.5

1339

2.5

1114

2.6

438

9138

2.8

1362

2.1

1124

1.5

438

*

Beroende på hur eleverna besvarat frågan om hur ofta de talar svenska har deras svar fått olika siffervärden;  (alltid),  (nästan alltid),  (ibland),  (nästan aldrig) och  (aldrig). Ju närmare en grupps
medelvärde är  desto mer frekvent talar eleverna svenska hemma.
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

De elever med invandrarbakgrund som angett att svenska är deras bästa språk har bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än de andra två grupperna elever med invandrarbakgrund. De har också bott utomlands i mindre utsträckning än de andra två grupperna och talar oftare svenska hemma. Samtidigt har de ”rent” svenskspråkiga eleverna
bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än samtliga de övriga grupperna. De har också
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bott utomlands i betydligt mindre utsträckning än de andra grupperna, ser i mindre
utsträckning på /video och talar svenska mycket oftare hemma.
Signifikansprövningen visar att det finns en signifikant skillnad mellan de tre gruppera med svenska som bästa språk, svenska och ett annat språk som bästa språk samt
ett annat språk än svensk som bästa språk vad det gäller antal vuxenböcker hemma,
antal barnböcker hemma, tillgång till dagstidning, bott utomlands, /videotittande
och omfattningen svenska talas i hemmet.

11.9.4. Hur ofta eleverna talar svenska i hemmet
I tabell . redovisas resultaten på texttestet i årskurs  utifrån hur ofta eleverna har
angett att de talar svenska i hemmet.
Tabell .. Resultat på texttest för svenska elever och elever med invandrarbakgrund som talade svenska hemma i olika omfattning
undersökning

1993
1994
1995
1996
Totalt

svenska elever

elever med invandrarbakgrund
talar svenska
talar svenska
talar svenska
alltid eller nästan ibland hemma
aldrig eller
alltid hemma
nästan aldrig
hemma
texttest
n texttest
n texttest
n texttest
n
21.8
4 033 19.5
509 17.0
514 17.7
178
21.7
4 220 20.2
514 17.9
675 16.7
228
21.3
4 482 18.9
628 17.0
653 16.7
206
21.4
4 665 19.2
625 16.9
562 18.0
235
21.5 17 400 19.4
2 276 17.2
2 405 17.3
847

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Som synes är resultaten bättre för eleverna ju mer de använder svenska hemma. Det
finns en signifikant skillnad mellan eleverna som använder svenska i olika omfattning
hemma med avseende resultaten på texttestet. Också här kan det dock vara värt att
notera att denna variabel hänger samman med hur länge familjerna varit i Sverige och
därmed också hur välintegrerade de är i det svenska samhället. Det kan också finnas ett
samband mellan språkgrupp och svenskans användning i hemmet.
Tabell . visar resultaten på textestet med eleverna med invandrarbakgrund uppdelade både efter hur mycket svenska som talas i hemmet och efter om de bott i ett
annat land än Sverige del av sitt liv.
Tabellen visar att den största andelen av eleverna inom de tre grupperna uppdelade
efter hur ofta svenska talas i hemmet ej bott i annat land än Sverige. Denna grupp är
procentuellt större bland de elever som alltid eller nästan alltid talar svenska hemma
(. procent) än bland de som talar svenska hemma ibland och de som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma, men också bland de elever som aldrig eller nästan
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Tabell .. Användning av svenska i hemmet, boende utomlands och resultat på
texttestet

elever med
invandrarbakgrund som
ej bott i annat
land än Sverige
elever med
invandrarbakgrund som
bott i annat
land än Sverige
elever som ej
besvarat frågan
om det bott i
annat land
totalt

svenska talas alltid eller
nästan alltid hemma
texttest
n
%
19.9
1 262 71.4

svenska talas ibland
hemma
texttest
n
%
17.7
1 116 59.1

18.2

470

26.5

16.8

721

38.1

16.9

272

41.3

17.7

35

2.0

15.7

53

2.7

17.6

25

3.9

1 767 100.0

17.3

1 890 100.0

17.1

19.4

svenska talas aldrig eller
nästan aldrig hemma
texttest
n
%
17.6
372 54.8

669 100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

aldrig talar svenska hemma utgör de som ej bott i annat land än i Sverige en majoritet
(. procent). Omvänt gäller att andelen elever som bott i annat land än Sverige är
störst bland de elever som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma (. procent)
och minst bland de elever som alltid eller nästan alltid talar svenska hemma (. procent).
De bästa resultaten har de elever som alltid eller nästan alltid talar svenska hemma
och som bott i Sverige hela livet, följda av de elever som alltid eller nästan alltid talar
svenska hemma men som bott del av livet i annat land än Sverige. De elever som talar
svenska hemma ibland och som bott i Sverige hela livet har nästan samma resultat på
texttestet som de elever som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma och som bott
i Sverige hela sitt liv (. respektive .). De elever som talar svenska hemma ibland
och som bott i annat land än Sverige har ungefär likvärdiga resultat på texttestet som
de elever som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma och som bott i annat land
än Sverige (. respektive .).
Utifrån värdena i tabell . kan antas att hur ofta svenska talas i hemmet har en
större betydelse för elevernas läsfärdigheter än huruvida eleven bott i Sverige hela livet
eller ej.
Tabell . visar resultaten på texttestet med eleverna uppdelade både efter den
omfattning svenska talas i hemmet och språkgrupper.
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Tabell .. Omfattning svenska talas i hemmet, språkgrupp och resultat
på texttestet
språk

arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

svenska talas alltid eller
nästan alltid hemma
m
17.0
16.5
21.8
21.0
20.7
20.1
21.2
20.5
16.6
19.7
20.7
15.2
20.0
15.4
19.3
17.5
16.8
22.1

n
209
29
187
225
53
87
52
23
59
99
140
17
27
20
217
87
102
43

%
37.5
29.3
59.4
36.9
56.4
34.7
74.3
31.9
28.8
24.9
41.0
19.1
30.3
20.6
31.6
45.1
20.0
36.7

svenska talas ibland
hemma
m
15.5
15.8
21.2
19.4
18.8
17.1
19.7
20.3
15.4
18.6
19.7
13.7
19.1
12.8
18.3
16.7
13.8
23.7

n
253
60
89
181
30
107
12
35
111
193
134
39
36
42
299
87
293
11

%
45.9
60.1
28.1
29.8
31.9
43.4
18.6
50.0
53.4
49.4
39.5
47.9
40.4
45.4
43.8
45.6
58.9
10.3

svenska talas aldrig eller
nästan aldrig
hemma
m
n
%
15.2
61
11.4
14.0
6
6.1
20.0
33
10.6
18.7
118
20.0
15.8
5
5.3
15.9
38
15.1
18.0
1
1.4
19.9
12
16.7
17.8
26
13.0
18.5
79
20.3
21.4
51
15.8
15.7
13
16.0
20.7
18
20.2
10.4
13
16.5
16.7
124
18.2
17.8
10
5.2
12.2
77
15.6
21.2
16
13.7

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att den största gruppen inom de flesta språkgrupperna talar svenska
ibland i hemmet,  av  språkgrupper. Inom  språkgrupper talar den största gruppen svenska alltid eller nästa alltid i hemmet (engelska, finska, franska, italienska,
polska och tyska). Ingen av språkgrupperna har en majoritet som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma.
I  av de  språkgrupperna har de elever som talar svenska alltid eller nästan alltid
hemma de bästa resultaten. Bland de kurdiska, polska, romani, ryska och tigrinyaspråkiga eleverna fanns dock de bästa resultaten bland de som aldrig eller nästan aldrig talade svenska hemma. I den tyskspråkiga gruppen hade de som talade svenska ibland
hemma de bästa resultaten.
Bland de elever som talade svenska alltid eller nästan alltid hemma fanns de bästa
resultaten i den tyskspråkiga gruppen (.), den engelskspråkiga gruppen (.), den
italienskspråkiga gruppen (.), den finskspråkiga gruppen (.) samt de franskspråkiga och polskspråkiga grupperna (.). Bland de elever som talade svenska hemma
ibland fanns de bästa resultaten bland de tyskspråkiga eleverna (.), de engelskspråkiga eleverna (.), de kinesiskspråkiga eleverna (.), de polskspråkiga eleverna
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(.) samt de italienskspråkiga eleverna (.). Medelvärdet för gruppen tyskspråkiga
elever som talade svenska hemma ibland var det högsta bland samtliga grupperna.
Gruppen var dock liten och omfattade endast  elever. Bland de elever som angett att
de aldrig eller nästan aldrig talade svenska hemma fanns de bästa resultaten bland de
polskspråkiga eleverna (.), de tyskspråkiga eleverna (.), de ryskspråkiga eleverna
(.), de engelskspråkiga eleverna (.) och kinesiskspråkiga eleverna (.).
De lägsta medelvärdena bland de elever som angett att de talade svenska hemma alltid eller nästan alltid fanns bland de romanispråkiga eleverna (.), de somalispråkiga
eleverna (.), de arameiskspråkiga eleverna (.), de kurdiskspråkiga eleverna (.),
persiskspråkiga eleverna (.) och de turkiskspråkiga eleverna (.) . Bland de som
angett att de talade svenska hemma ibland fanns de lägsta medelvärdena bland de elever som talade somali (.), romani, (.), turkiska (.), kurdiska (.), arabiska
(.) och arameiska (.). Bland de elever som angett att de aldrig eller nästan aldrig
talade svenska hemma fanns de lägsta medelvärdena bland de elever som talade somali
(.), turkiska (.), arameiska (.), arabiska (.), romani (.) och franska (.).
Resultaten för de elever som var somalispråkiga och som aldrig eller nästa aldrig talade
svenska hemma var de lägsta för samtliga grupper i tabellen.
De största skillnaderna i resultaten på texttestet inom språkgrupperna mellan eleverna med avseende på hur ofta de talade svenska hemma fanns bland de somalispråkiga eleverna, de franskspråkiga eleverna, de turkiskspråkiga eleverna och de grekiskspråkiga eleverna. De minsta skillnaderna fanns bland de kinesiskspråkiga, de tigrinyaspråkiga och de persiskspråkiga eleverna.
Resultaten i tabell . antyder att språkgruppstillhörighet har ett större förklaringsvärde för elevernas resultat på lästesten än den omfattning som svenska talas i
hemmet. De elever som t.ex. talar turkiska, arameiska eller arabiska har resultat som ligger under resultaten för de elever som talar tyska och engelska oavsett i vilken omfattning svenska talas i hemmet.

11.10. Sammanfattning
Kapitlet har behandlat hur olika faktorer relaterade till elevernas familjesituation påverkar deras läsning. Elever med invandrarbakgrund har jämförts med svenska elever och
jämförelser har också gjorts mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund.
Kontroll för hembakgrund: När differenserna mellan resultaten för de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund kontrollerats för hembakgrund, dvs.
eleverna jämförs på samma nivå med avseende på hembakgrund, minskar skillnaden på
ordtestet med högst . standardavvikelse och skillnaden på texttestet minskar med ca
. – . standardavvikelser. Kontrollen har baserats på elevernas svar i elevenkäten om
antal böcker i hemmet och tillgång till dagstidningar i hemmet. På så sätt hålls hem-

124

Läsning bland elever med invandrarbakgrund

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.46

Page 125

11. Familjefaktorer

bakgrunden under kontroll (så långt den låter sig mätas med dessa enkätfrågor), så att
denna inte kommer att spela så stor roll vid jämförelserna. Hembakgrunden tycks alltså spela en roll för att förklara skillnaderna i resultat på lästesten mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund, men även när elever med liknande hembakgrund jämförs kvarstår en skillnad mellan grupperna.
Tillgång till läsmaterial i hemmet: De elever som hade en helt svenskspråkig bakgrund hade fler vuxenböcker och barnböcker och oftare tillgång till en daglig tidning i
hemmet än eleverna med invandrarbakgrund. Svenska elever har också oftare en kvällstidning i hemmet än elever med invandrarbakgrund. Bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund tycks ett positivt samband finnas mellan antal böcker i
hemmet och resultat på lästesten, detta samband är troligen starkare bland eleverna
med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna. Också vad det gällde antal barnböcker i hemmet tycks finnas bland så väl svenska elever som elever med invandrarbakgrund ett positivt samband mellan resultaten på lästesten och antal barnböcker i
hemmet. Även vad det gäller barnböcker kan antas att detta samband är starkare bland
eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna. Både bland eleverna
med invandrarbakgrund och de svenska eleverna har de elever som kommer från hem
med dagstidning bättre resultat på lästesten än de som kommer från hem som saknar
dagstidning. Sambandet mellan tillgång till kvällstidning och läsresultat är mer svårtydbart. De bästa resultaten har bland så väl de svenska eleverna som eleverna med
invandrarbakgrund de elever som kommer från hem som nästan aldrig har en kvällstidning. Bland de svenska eleverna har de som alltid har en kvällstidning de sämsta
resultaten, medan bland eleverna med invandrarbakgrund har de som aldrig har en
kvällstidning hemma de sämsta resultaten.
/video tittande: Merparten av eleverna med invandrarbakgrund ser på /video
mellan  och  timmar per dag och bland de svenska eleverna har merparten en
/video konsumtion av ungefär samma omfattning. Inom extremgrupperna är andelen bland eleverna med invandrarbakgrund som inte alls ser på /video något högre
än bland de svenska eleverna, och bland de som ser på /video hela kvällen är andelen
bland eleverna med invandrarbakgrund mycket högre än inom den svenska gruppen.
De bästa resultat inom både gruppen svenska elever och elever med invandrarbakgrund
finns bland de måttliga /video tittarna. Mönstret är ungefär detsamma bland de
svenska eleverna som bland eleverna med invandrarbakgrund. Medelvärdet på texttestet ökar svagt till en viss nivå av - och videotittande och minskar därefter.
Högläsning i hemmet för barnet innan det kunde läsa: Någon i hemmet har läst
högt för barnet före skolstarten i högre utsträckning bland de svenska barnen än bland
barnen med invandrarbakgrund. Det kan antas att en del av den högläsning som skett
i hemmen för elever med invandrarbakgrund skett på andra språk än svenska. Desto
oftare någon har läst högt för barnet i hemmet desto bättre resultat har i regel eleven
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på lästesten. Oavsett omfattningen av högläsningen för barnet i hemmet har de svenska eleverna genomsnittligt bättre resultat på lästesten än eleverna med invandrarbakgrund. De elever med invandrarbakgrund som hade svenska som första språk fick oftare något läst högt för sig på svenska än de som hade svenska som ett av två första språk.
Dessa i sin tur fick oftare något läst högt för sig på svenska än de som hade ett annat
första språk än svenska. Samma förhållande gäller för dem som hade svenska som bästa
språk i relation till dem som hade två bästa språk och ett annat bästa språk än svenska.
De elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet har något oftare fått
något läst högt för sig på svenska än de elever med invandrarbakgrund som ej bott i
Sverige hela sitt liv. Inom de språkgrupper med höga medelvärden på lästesten har
också i regel oftare någon läst högt för barnen på svenska än bland de med lägre
resultat.
Läskunnighet före skolstarten: De svenska eleverna kunde i högre utsträckning läsa
före skolstarten än eleverna med invandrarbakgrund. Desto mer omfattande läskunskaper eleven hade före skolstarten desto bättre resultat hade eleverna på lästesten. De
svenska eleverna har genomgående bättre resultat på lästesten än de elever med invandrarbakgrund som angett att de hade samma nivå på sina läsfärdigheter före skolstarten. Det fanns inte någon stor skillnad med avseende på läskunnighet före skolstarten
mellan de elever med invandrarbakgrund med svenska som förstaspråk och de elever
med svenska och ett annat språk som förstaspråk. Samma mönster gällde för elevernas
bästa språk och läskunnighet före skolstarten. Någon signifikant skillnad mellan de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet med avseende på läskunnighet före skolstarten fanns inte. De språkgrupper bland eleverna som hade höga medelvärden på lästesten har i högre grad kunnat läsa före skolstarten än de med lägre resultat.
Föräldrastöd: Föräldrarna till de flesta elever, bland såväl de svenska eleverna som
bland eleverna med invandrarbakgrund, talar ibland med sina barn om vad de har läst.
Dessa elever har också de bästa resultaten på lästesten. De sämsta resultaten har de elever, bland såväl svenska elever som elever med invandrarbakgrund, vars föräldrar ofta
talar med sina barn om vad de har läst. En högre andel bland föräldrarna till elever med
invandrarbakgrund talar ofta med sina barn om vad de har läst än bland föräldrarna till
de svenska eleverna. När föräldrarna talar ofta med sina barn om vad de har läst är detta
antagligen ett tecken på att föräldrarna är oroliga över sina barns läsfärdigheter.
Språkgrupper: Olika språkgrupperna skiljer sig kraftigt åt ifråga om tillgång till
böcker och dagstidning i hemmet. Rangordningen mellan språkgrupperna är ungefär
den samma i fråga om antal böcker i hemmet, tillgång till dagstidning och barnens
läsprestationer.
Tid i Sverige: Det finns en skillnad mellan de elever med invandrarbakgrund som
bott hela livet i Sverige respektive ej hela livet i Sverige med avseende på resultaten på
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ordtestet, texttestet, antal vuxenböcker i hemmet, antal barnböcker i hemmet och dagstidning i hemmet. Flest böcker och störst tillgång till dagstidning finns i hemmen till
de elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige. Dessa har också bättre
resultat på ordtestet och något bättre resultat på texttestet än de elever med invandrarbakgrund som ej bott hela livet i Sverige.
Första språk: De elever med invandrarbakgrund som angett att svenska var deras
första språk har bättre resultat på lästesten än de som har angett ett annat språk som
första språk. Testresultaten visar upp en fallande skala från dem som enbart angett svenska som första språk via dem som angett svenska och ett annat språk som första språk
till dem som angett ett annat språk än svenska som första språk. Det fanns också flera
skillnader mellan de invandrarelever som har svenska som första språk och de som har
ett annat första språk. De elever med invandrarbakgrund som har svenska som första
språk har bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än de andra eleverna med invandrarbakgrund. De har också bott utomlands i mindre utsträckning än de andra två grupperna, ser i mindre utsträckning på /video och talar oftare svenska hemma. Samtidigt
har de ”rent” svenska eleverna bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än samtliga de
övriga grupperna.
Föräldrarnas språk i hemmet: De elever från hem där bägge föräldrarna talade svenska med barnet hade bättre resultat på lästesten än de från hem där enbart en förälder
talade svenska med barnet. Dessa i sin tur läste bättre än de elever från hem där bägge
föräldrarna talade ett annat språk än svenska med barnet. Den stora skillnaden tycks
vara mellan de elever som kommer från hem där svenska talas i huvudsak av åtminstone en förälder och de elever som kommer från hem där föräldrarna oftast talar ett annat
språk än svenska med barnet.
Bästa språk: Omkring en tredjedel eller mer av alla de elever som definierats som
elever med invandrarbakgrund anser att svenska var deras första språk. Omkring två
tredjedelar eller mer ansåg i mars i årskurs  att svenska var deras bästa språk. Antagligen har ungefär en tredjedel av eleverna med invandrarbakgrund genomgått någon
form av språkbytesprocess mellan den första språkinlärningen och vårterminen i
årskurs . De elever som angett att svenska var deras bästa språk hade bättre resultat på
lästesten än de som angett ett annat språk som sitt bästa. Oavsett vilket språk som eleverna med invandrarbakgrund har angett som bästa språk har de flesta bott i Sverige
hela livet. Vid en jämförelse mellan eleverna med invandrarbakgrund med avseende på
bästa språk och huruvida eleverna bott i Sverige hela livet eller inte hade de elever med
invandrarbakgrund som ej bott i annat land än Sverige och som angett att svenska eller
svenska och ett annat språk var deras bästa språk de bästa medelvärdena. De lägsta
medelvärdena hade de elever som angett att ett annat språk än svenska var deras bästa
språk oavsett om de bott i Sverige hela livet eller ej.
Majoriteten inom nästan samtliga språkgrupper har svenska som bästa språk. I nära
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nog samtliga språkgrupper har de elever som angett att svenska är deras bästa språk
också de bästa resultaten på lästesten, följda av de som angett svenska och ett annat
språk som bästa språk och därefter de som angett ett annat språk än svenska som sitt
bästa språk. Elevernas språkgruppstillhörighet tycks dock ha större betydelse för läsningen än vilket språk eleverna angett som bästa språk.
De elever med invandrarbakgrund som angett att svenska är deras bästa språk har
bättre tillgång till läsmaterial i hemmet än de elever med invandrarbakgrund som
angett att svenska och ett annat språk är deras bästa språk och de elever med invandrarbakgrund som angett att ett annat språk än svenska är deras bästa språk. De har
också bott utomlands i mindre utsträckning än de andra två grupperna och talar oftare svenska hemma. Samtidigt har de ”rent” svenskspråkiga eleverna bättre tillgång till
läsmaterial i hemmet än samtliga de övriga grupperna.
Elevernas språk i hemmet: Resultaten på lästesten är bättre för eleverna med invandrarbakgrund ju mer de använder svenska i hemmet. De elever med invandrarbakgrund som talar svenska alltid eller nästan alltid hemma har i mindre utsträckning än
andra elever med invandrarbakgrund bott utomlands. I  av  undersökta språkgrupper talas svenska ibland hemma av den största gruppen av elever. I ingen av språkgrupperna talar ett flertal aldrig svenska hemma. Skillnaderna mellan olika språkgrupper med avseende på resultaten på lästesten är större än skillnaderna med avseende på hur ofta svenska talas i hemmet av eleverna.
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Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Skolsituationen för eleverna med
invandrarbakgrund skiljer sig från de svenska elevernas. Det finns också skillnader mellan de elever med invandrarbakgrund som deltar respektive ej deltar i hemspråksundervisning och de som deltar respektive ej deltar i Sv2-undervisning.) Frågeställningar
kopplade till antagandet är: Hur skiljer sig de förhållanden som elever med invandrarbakgrund oftast möter i skolan från dem som de svenska eleverna oftast möter och hur
hänger dessa skillnader samman med skillnader i läsprestationer?
a)
I vilka slags skolor går elever med invandrarbakgrund?
b) Hur många elever finns i de klasser där elever med invandrarbakgrund går?
c)
Hur karaktäriserar lärarna de klasser där eleverna med invandrarbakgrund går?
d) Hur är resursläget i de klasser där elever med invandrarbakgrund är högt
representerade?
e)
Går elever med invandrarbakgrund i högre grad än svenska elever i
åldershomogena klasser?
f)
Hur skiljer sig de lärare åt som elever med invandrarbakgrund oftast möter
från de lärare de svenska eleverna oftast möter?
g) Skiljer sig den undervisning som elever med invandrarbakgrund oftast får från
den som svenska elever får med avseende på läsinlärningsmetoder och
läsdiagnostik?
h) Vilka elever med invandrarbakgrund får hemspråksundervisning?
i)
Vilka elever med invandrarbakgrund får Sv2-undervisning?
j)
Hur trivs eleverna med invandrarbakgrund med skolarbetet och med
skolkamraterna?
Behandlingen av dessa frågeställningar sker utifrån sju perspektiv: skolan, klassen, läraren, läsundervisning, hemspråksundervisning, Sv2-undervisning och trivsel i skolan.

12.1. Skolan
12.1.1. Olika skoltyper
Inom Stockholms stad kan en distinktion göras mellan vanliga skolor, stadsdelsnämndsskolor och friskolor. Stadsdelsnämndsskolor är skolor inom den försöksverksamhet med stadsdelsnämnder som bedrevs under perioden  – . Friskolor är
skolor som drivs av olika föreningar, stiftelser eller företag. Vanliga skolor är sedan de
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återstående skolorna. Några specialskolor för elever med olika funktionshinder har utelämnats i denna diskussion. I tabell . redovisas andelen elever med invandrarbakgrund i de respektive skolorna och resultaten på läsproven. Tabellen är baserad på de
fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Resultat på lästesten för olika slags skolor
slag av skolor

antal skolor*

samtliga elever**

elever med
svenska elever**
invandrarbakgrund**

Vanliga skolor

116 (1993)
120 (1994)
118 (1995)
117 (1996)

35.1 ordtest
20.9 texttest
20 339 antal
87.6%

34.0 ordtest
18.4 texttest
4 360 antal
75.9%

35.4 ordtest
21.6 texttest
15 979 antal
91.5%

Stadsdelsnämndsskolor

7 (1993)
7 (1994)
7 (1995)
6 (1996)

33.8 ordtest
17.7 texttest
1 380 antal
6.1%

32.3 ordtest
14.9 texttest
751 antal
13.4%

35.6 ordtest
21.0 texttest
629 antal
3.7%

Friskolor

14 (1993)
12 (1994)
14 (1995)
14 (1996)

36.6 ordtest
21.7 texttest
1 251 antal
5.7%

36.2 ordtest
20.7 texttest
545 antal
9.7%

36.9 ordtest
22.4 texttest
706 antal
4.3%

Totalt

146 (1993)
145 (1994)
149 (1995)
146 (1996)

35.1 ordtest
20.7 texttest
23 112 antal
100%

34.0 ordtest
18.1 texttest
5 712 antal
100%

35.4 ordtest
21.5 texttest
17 400 antal
100%

*
**

Antalet skolor i respektive grupp som deltog de olika åren anges med årtalet inom parentes.
Siffrorna i tredje, fjärde och femte kolumnen anger det sammanlagda antalet elever och resultat
för de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Översta talet i varje ruta anger respektive grupps medelvärde på ordtestet.
Tal två anger respektive grupps medelvärde på texttestet.
Tal tre anger det antal elever för vilka uppgift finns om vilken skoltyp de går i och som gjort
lästesten.
Tal fyra anger andelen elever inom respektive skoltyp.
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att den överväldigande majoriteten av svenska elever och elever med
invandrarbakgrund går i vanliga skolor, men andelen svenska elever som går i vanliga
skolor är högre (. procent) än andelen elever med invandrarbakgrund som går i vanliga skolor (. procent). Andelen elever med invandrarbakgrund som går i stadsdelsnämndsskolor (. procent) och friskolor (. procent) är högre än andelen svenska
elever som går i sådana skolor (. procent respektive . procent). Den relativt höga
andelen elever med invandrarbakgrund som går i friskolor kan bl.a. förklaras av existen130
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sen av olika friskolor med särskild språkprofil som t.ex. tyska skolan och franska skolan. Oavsett skoltyp har de svenska eleverna bättre resultat på lästesten. Eleverna i friskolor har ibland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund bättre resultat än de i de vanliga skolorna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara
att friskolorna har en annan typ av rekrytering än de vanliga skolorna. Det är också värt
att lägga märke till att skillnaden i medelvärde på texttestet mellan de elever med invandrarbakgrund som går i vanliga skolor och de som går i friskolor är större än samma
skillnad mellan de svenska eleverna, . respektive .. Slående är de låga resultaten för
de elever med invandrarbakgrund som går i stadsdelsnämndsskolor. En förklaring till
detta kan vara att dessa skolor ligger i stadsdelar med hög andel invandrare och med
låga resultat på lästesten (se avsnitt ..). Av de sju skolor som betecknats som stadsdelsnämndsskolor ligger fyra i stadsdelen Rinkeby.
Skillnaderna mellan eleverna i de olika skolformerna är signifikant. Likaså är skillnaderna mellan eleverna i olika skolformer signifikant när invandrarbakgrund konstanthålls och vice versa. Skillnaden mellan de olika skolformerna tycks vara den
samma för de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund.

12.1.2. Skolornas resultat
Olika skolor har olika medelvärden på de olika testen. I tabell . och . presenteras
hur stor andel elever med invandrarbakgrund som fanns vid de olika undersökningarna
vid de  procent av skolorna som hade de högsta medelvärdena, de  procent av skoTabell .. Andel elever med invandrarbakgrund i skolor med olika medelvärden
på ordtestet

1993
1994
1995
1996

de 10% högst
presterande skolorna
21%
19%
17%
24%

de 80% medelpresterande skolorna
23%
25%
23%
24%

de 10% lägst
presterande skolorna
45%
50%
57%
25%

Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund i skolor med olika medelvärden
på texttestet

1993
1994
1995
1996

de 10% högst
presterande skolorna
22%
6%
12%
14%
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de 80% medelpresterande skolorna
20%
22%
20%
19%

de 10% lägst
presterande skolorna
72%
84%
86%
81%
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lorna med medelgoda resultat och de  procent av skolorna med de lägsta medelvärdena. I denna analys har inte små eller på annat sätt speciella skolor tagits med.
Andelen elever med invandrarbakgrund är mycket hög på skolorna med de lägsta
medelvärdena, med undantag för ordprovet . Andelen elever med invandrarbakgrund bland de  procent lägst presterande skolorna på ordprovet  skiljer sig kraftigt från motsvarande värden från de övriga åren. Vilka faktorer som skulle kunna förklara detta är inte bekant. Andelen elever med invandrarbakgrund bland de  procent
lägst presterande skolorna på textprovet ligger mellan  procent och  procent. Detta
kan ses som ett tecken på en viss segregering inom Stockholmsområdet. Vissa skolor
tycks ha en mycket hög andel elever med invandrarbakgrund. Dessa skolor i sin tur tillhör dem med de lägsta medelvärdena på lästesten.

12.2. Klassen
12.2.1. Klasstorlek
I tabel1 . har eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna delats upp
efter storleken på de klasser som de gick i. I tabellen redovisas resultaten uppdelade
efter klasstorlek för eleverna som gick i årskurshomogena klasser, dvs. enbart elever i
årskurs . Elever som gick årskursblandade klasser har ej medtagits. Det bör också nämnas att dessa siffror är tämligen osäkra beroende på att frågan i lärarenkäten angående
klasstorlek har haft delvis olika utformning och beroende på missförstånd bland de
lärare som fyllt i enkäten. Tabellerna är baserade på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Klasstorlek och resultat på texttestet (årskurshomogena klasser årskurs )
klass-storlek

samtliga elever
elever med invandrarbakgrund
m
n
%
m
n
%
1-5
18.3
55
0.3
18.0
33
0.7
6 - 10
20.0
250
1.3
17.0
77
1.6
11 - 15
18.2
649
3.6
16.3
413
8.9
16 - 20
20.6
3 390
18.2
18.3
1 016
21.9
21 - 25
21.0 10 602
56.4
18.7
2 249
47.8
26 - 30
21.2
3 276
17.5
19.2
713
15.5
31 19.4
491
2.7
15.3
166
3.7
totalt
20.8 18 713 100.0
18.3
4 667 100.0
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

svenska elever
m
n
%
18.9
22
0.1
21.4
173
1.2
21.4
236
1.7
21.5 2 471 17.0
21.7 8 353 59.3
21.8 2 563 18.2
21.4
325
2.3
21.7 14 046 100.0

Tabellen visar att merparten av både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund går i klasser i storleken  -  elever (. procent respektive . procent).
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Elever med invandrarbakgrund tycks i högre grad än de svenska eleverna gå i mindre
klasser, t.ex. är andelen elever med invandrarbakgrund som går i klasser med  -  elever . procent medan motsvarande siffra för de svenska eleverna är . procent. En
bidragande faktor till detta kan vara att ett antal elever med invandrarbakgrund går i
olika typer av hemspråksklasser och sammansatta klasser (se avsnitt .) som ofta är
mindre än andra klasser. Också i de större klasserna, de med  eller fler elever, tycks en
något högre andel av elever med invandrarbakgrund gå än svenska elever, . procent
jämfört med . procent.
Bland de svenska eleverna finns en tendens att desto större klasserna är desto bättre
är resultaten. En liknande tendens finns bland eleverna med invandrarbakgrund, men
inte lika klar som bland de svenska eleverna. Dock gäller för både de svenska eleverna
och eleverna med invandrarbakgrund att resultaten i de riktigt stora klasserna, med
 eller fler elever, är relativt låga i jämförelse med resultaten i klasser av annan storlek.
Ett skäl till de bättre resultaten i de klasserna med upp till  elever kan vara att de riktigt små klasserna är sammansatta av elever som går i dessa klasser just därför att de har
svårigheter. Klasstorlekens inverkan tycks vara den samma på de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund.
Skillnaderna mellan elever i de vanligaste klasstorlekarna på  -  elever,  - 
elever och  -  elever är inte stora, varken bland de svenska eleverna eller bland
eleverna med invandrarbakgrund. För eleverna med invandrarbakgrund finns särskilt
låga resultat från lästesten bland eleverna i klasser med  -  elever och  -  elever.
De allra lägsta resultaten har dock de elever med invandrarbakgrund som går i klasser
med fler än  elever.

12.2.2. Lärarens karaktäristik av klassen
Lärarna ombads att beskriva sina klasser med hjälp av en eller flera färdiga beskrivningsalternativ. Tabell . visar andelen elever med invandrarbakgrund respektive svenska
elever som gick i klasser som beskrivits av läraren på olika sätt samt dessa elevers resultat på lästesten. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,
 och . Som framgår av tabellen nedan har de svarsalternativ som getts i lärarenkäten varit något olika vid de olika undersökningstillfällena. Lärarna har kunnat ange
flera alternativ.
Tabellen visar att en större andel av de svenska eleverna gick i klasser som av lärarna
betecknades som ”normal klass”, ”ovanligt trevlig klass” och ”ovanligt duktig klass” än
av eleverna med invandrarbakgrund. En större andel elever med invandrarbakgrund än
svenska elever finns å andra sidan i klasser som av läraren har angetts vara ovanligt
resurskrävande p.g.a. ”sociala svårigheter”, ”allmänna inlärningsproblem”, ”många lässvaga elever” och ”många elever med annat hemspråk”. Oavsett hur lärarna har karaktäriserat klasserna så har de svenska eleverna bättre resultat på lästesen än eleverna med
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Tabell .. Lärarnas beskrivning av klasserna, andel elever med invandrarbakgrund
respektive svenska elever i sådana klasser och deras resultat på texttesten
lärarnas beskrivningar
andel av eleverna med
av sina respektive
invandrarbakgrund som gick i
klasser
sådana klasser och deras resultat
på lästesten
m
n
%
normal klass
19.6
1 194
43.5
(frågan fanns med i
undersökningarna
1993 och 1994)
ovanligt trevlig klass
18.8
1 941
45.7
(frågan fanns med i
undersökningarna
1993, 1994 och 1995)
ovanligt duktig klass
20.2
576
13.8
(frågan fanns med i
undersökningarna
1993, 1994 och 1995)
ovanligt resurskrävande 16.9
2 096
36.8
klass p.g.a. sociala
svårigheter
ovanligt resurskrävande 16.0
1 388
24.0
klass p.g.a. allmänna
inlärningsproblem
ovanligt resurskrävande 16.0
1 320
23.1
klass p.g.a. många
lässvaga elever
ovanligt resurskrävande 17.0
2 978
52.5
klass p.g.a. många elever
med annat hemspråk

andel av svenska elever
som gick i sådana klasser
och deras resultat
på lästesten.
m
n
%
21.9
5 072
61.3

21.8

7115

55.4

22.1

2 843

22.2

20.7

3 934

22.8

20.6

2 033

11.8

20.4

1 932

11.1

20.8

1 887

11.1

invandrarbakgrund. De bästa resultaten har de elever som gått i klasser som betecknats
som ”ovanligt duktiga” bland såväl svenska elever som elever med invandrarbakgrund
(. respektive . på texttestet). Det lägsta medelvärdet på lästesten bland de svenska eleverna har de som gått i klasser som angetts ha ”många lässvaga elever” (.).
Bland eleverna med invandrarbakgrund finns de lägsta medelvärdena bland de elever
som gått i klasser där enligt lärarna ”allmänna inlärningsproblem” och ”många lässvaga elever” funnits (. i båda fallen).
Skillnaderna mellan eleverna som går i klasser som karaktäriserats på ett visst sätt av
läraren jämfört med de som går i klasser som ej karaktäriserats på samma sätt av läraren är signifikant. Likaså är skillnaderna mellan eleverna i de olika klasserna signifikant
när invandrarbakgrund konstanthålls och när lärarnas beskrivning av klasserna kon134
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stanthålls. Intressant är att signifikansprövningen tycks ge stöd för att samband mellan
resultat på lästesten och hur läraren beskriver klassen är starkare bland eleverna med
invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna. En tolkning kan t.ex. vara att elever
med invandrarbakgrund påverkas mer av hur klassen som de går i är än de svenska eleverna.

12.2.3. Resurser i klassen
Lärarna ombads att ange vilka resurser som klasserna hade tillgång till. Tabell . visar
hur stor andel av eleverna med invandrarbakgrund respektive svenska elever som gick i
klasser där olika resurser fanns tillgängliga. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever som gick
i klasser med olika resurser och deras resultat på texttesten
typ av tillgängliga
resurs

andel eleverna med invandrarbakgrund
som gick i klasser med dessa resurser
tillgängliga samt deras resultat
på lästesten
m
n
%
Sv2-lärare
17.9
3 863
67.7
Speciallärare
18.1
3 926
68.5
Kompanjonlärare
17.7
1 762
30.9
Elevassistent
18.4
914
16.0
Hemspråkslärare
17.7
3 368
58.9
Förskollärare (endast
17.6
146
4.9
undersökningen )
Ingen resurs (endast i
18.3
142
4.8
undersökningen )

andel svenska elever som gick
i klasser med dessa resurser
tillgängliga samt deras resultat
på lästesten.
m
n
%
21.3
8 020
46.1
21.5
13 593
77.9
21.5
5 135
29.2
21.3
3 738
21.4
21.3
7 098
40.7
20.5
365
4.0
22.0

529

5.7

Tabellen visar att svenska elever i högre grad än elever med invandrarbakgrund går i
klasser där speciallärare och/eller elevassistent fanns samt i högre grad i klasser som inte
hade någon extra resurs. Elever med invandrarbakgrund går i högre grad än svenska elever i klasser där Sv2-lärare, kompanjonlärare, hemspråkslärare och förskollärare fanns.
De bästa resultaten bland de svenska eleverna fanns i de klasser som inte hade några
extra resurser och de sämsta resultaten i de klasser som hade en förskollärare tillgänglig. Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns de bästa resultaten bland de elever
som gått i klasser med en elevassistent och de sämsta bland de som gått i klasser med
förskollärare tillgänglig. Resultaten ska rimligen inte tolkas så att förekomsten av förskollärare i klasserna drar ner resultaten eller att avsaknad på extra personal resurser
leder till bättre resultat, snarare är förekomsten av extra personalresurser ett tecken på
att klasserna av olika skäl har behövt extra stöd. Oavsett vilka resurser som fanns i klasLäsning bland elever med invandrarbakgrund
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serna har de svenska eleverna bättre resultat än eleverna med invandrarbakgrund. Den
minsta skillnaden mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund fanns i de
klasser som hade haft en elevassistent och de största skillnaderna i de klasser som hade
haft en kompanjonlärare.
Skillnaderna mellan de elever som går i en klass med en typ av resurs jämfört med
de elever som går i en klass utan denna resurs är i de flesta fall ovan inte signifikanta.
Inte heller är skillnaderna mellan eleverna i klasser med olika resurser signifikant när
invandrarbakgrund konstanthålls och när resurser i klassen konstanthålls. Undantag för
detta mönster är skillnaderna mellan eleverna i de klasser som har respektive ej har Sv2lärare, hemspråkslärare och/eller förskollärare. Skillnaderna mellan eleverna som går i
klasser med respektive utan dessa resurser är signifikant på texttestet. Likaså är skillnaderna mellan elevernas resultat på texttestet signifikant när invandrarbakgrund konstanthålls och när tillgängliga resurser konstanthålls. Därtill tycks skillnaden på texttesten mellan klasser som har respektive inte har tillgång till Sv2-lärare inte vara den
samma för de svenska eleverna som för eleverna med invandrarbakgrund. Rimligt att
anta är att tillgången på Sv2-lärare har en starkare inverkan på invandrarelever än på
svenska elever.
Lärarna ombads också ange huruvida de ansåg tillgängliga resurser vara otillräckliga,
godtagbara eller tillräckliga. Tabell .. visar hur stor andel av eleverna med invandrarbakgrund respektive svenska elever som gick i klasser där lärarna gjorde olika bedömningar av tillgången på resurser. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Antal och andel elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever
som gick i klasser där lärarna gjorde olika bedömningar av tillgången på
resurser samt resultat på texttestet
lärarens
elever med invandrarbakgrund
bedömning av
resursläget
m
n
%
Otillräckliga
17.6
2 731
47.9
Godtagbara
18.6
1 973
34.4
Tillräckliga
19.2
699
12.3
Totalt
18.2
5 529
100.0
Samtliga differenser är signifikanta, p <.001

svenska elever
m
21.3
21.7
21.9
21.6

n
6 707
7 203
2 789
17 036

%
38.5
41.4
15.9
100.0

Tabellen visar att en högre andel bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de
svenska eleverna gick i klasser där lärarna bedömde resursläget som otillräckligt (.
procent respektive . procent). Däremot gick än högre andel svenska elever än elever
med invandrarbakgrund i klasser där läraren bedömde resursläget som godtagbart (.
procent respektive . procent) eller tillräckligt (. procent respektive . procent).
136
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Resultaten från lästesten korresponderar mot bedömningen av resursläget för både de
svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. De högsta medelvärdena för
både svenska elever och elever med invandrarbakgrund fanns bland de elever som gick
i klasser där lärarna bedömde resursläget tillräckligt (. respektive .). De lägsta
medelvärdena fanns bland de elever som gick i klasser där resursläget bedömdes vara
otillräckligt, . för eleverna med invandrarbakgrund och . för de svenska eleverna.
Oavsett vilken bedömning lärarna gjort av resursläget så hade de svenska eleverna
bättre resultat på lästesten än eleverna med invandrarbakgrund.
Skillnaderna mellan elevernas resultat på lästesten i klasserna där lärarna gjort olika
bedömningar av resursläget är signifikant. Likaså är skillnaderna mellan eleverna signifikant när invandrarbakgrund konstanthålls och när lärarnas bedömning av resursläget
konstanthålls. Skillnaden mellan elever i klasser med olika resurstillgång är möjligen
olika för de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund med avseende på
resultaten på texttestet.

12.2.4. Årskursblandade klasser
Alla elever som går i årskurs  går inte i klasser som består av enbart elever från denna
årskurs, utan en del elever går i klasser med elever från olika årskurser – s.k. årskursblandade klasser. Av tabellen nedan framgår hur stor andel av de svenska eleverna respektive eleverna med invandrarbakgrund som gick i sådana klasser samt deras resultat på
texttestet. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , , 
och .
Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund i årskursblandade klasser och deras
resultat på texttestet
elever med
svenska elever i
elever med
svenska elever
invandrarbakgrund i årskursblandade
invandrarbakgrund i i årskurshomogena
årskursblandade
klasser
årskurshomogena
klasser
klasser
klasser
m n
%
m
n
%
m
n
%
m
n
%
Totalt 17.2 845 23.4 21.0 2866 76.5 18.3 4667 25.4 21.7 14 046 74.6
 
Samtliga differenser är signifikanta, p <.001

Tabellen visar att andelen elever med invandrarbakgrund i årskursblandade klasser är
nästan lika stor som andelen svenska elever i dessa klasser. Både de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund har bättre resultat i de årskurshomogena klasserna än
i de årskursblandade klasserna. Skillnaden i medelvärden på texttestet är större mellan
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de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund i de årskursblandade klasserna än i de årskurshomogena klasserna.
Skillnaderna i resultat på lästesten mellan eleverna som går i årskursblandade respektive årskurshomogena klasser är signifikant. Likaså är skillnaderna mellan elevernas
resultat signifikant när invandrarbakgrund konstanthålls och vice versa. Skillnaden
mellan elever i årskursblandade klasser respektive årskurshomogena klasser kan möjligen anses vara olika för de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund.

12.3. Läraren
12.3.1. Kön
Lärare som undervisar i årskurs  är i huvudsak kvinnor. Bland de lärare som besvarade lärarenkäten  var . procent kvinnor,  var . procent kvinnor,  var
. procent kvinnor och  var . procent kvinnor. Tabell . visar hur stor andel
av eleverna med invandrarbakgrund respektive svenska elever som hade manliga
respektive kvinnliga lärare och resultaten från lästesten. Tabellen är baserad på de fyra
Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Andel elever som har haft manliga respektive kvinnliga lärare och deras
resultat på texttesten

manliga lärare
kvinnliga lärare
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
18.8
220
3.9
18.1
5 404
94.5
18.1
5 712
100 .0

m
21.2
21.6
21.5

svenska elever
n
%
547
3.2
16 532
94.7
17 400
100.0

P-värden för texttestet: lärarens kön > .05, svensk eller invandrarbakgrund när lärarens kön konstanthålls
< .001, lärarens kön när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls > .05.

Tabellen visar att någon stor skillnad mellan grupperna inte existerar med avseende på
huruvida de har haft en manlig eller kvinnlig lärare i årskurs . Den överväldigande
majoriteten i bägge grupperna har haft kvinnliga lärare (. procent respektive .
procent). Några signifikant skillnader i resultat mellan de elever som haft manliga
respektive kvinnliga lärare föreligger inte heller.

12.3.2. Modersmål
Tabell . visar hur stor andel av eleverna med invandrarbakgrund respektive de svenska eleverna som har haft lärare med svenska som modersmål eller lärare med annat
modersmål än svenska samt resultaten på lästesten för dessa grupper. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
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Tabell .. Andel av eleverna med invandrarbakgrund respektive de svenska
eleverna som har haft lärare med svenska som modersmål eller lärare
med annat modersmål än svenska samt resultaten på texttesten
elever med invandrarbakgrund
m
n
%
m
18.2
4 942
86.4
21.6

lärare med svenska som
modersmål
lärare med annat
17.7
672
modersmål
totalt
18.1
5 712
Samtliga differenser är signifikanta, p <.001

svenska elever
n
%
16 685
95.5

11.8

20.6

434

2.7

100.0

21.5

17 400

100.0

Tabellen visar att den största andelen av såväl svenska elever som elever med invandrarbakgrund har haft lärare med svenska som modersmål (. procent respektive .
procent). En betydligt större andel av eleverna med invandrarbakgrund har dock haft
lärare med annat modersmål än svenska än de svenska eleverna (. procent jämfört
med . procent). Detta hänger antagligen samman med att en del av eleverna med
invandrarbakgrund har gått i hemspråksklasser (se avsnitt .). Någon stor skillnad i
resultat finns inte mellan de elever som har haft lärare med svenska som modersmål och
lärare med annat modersmål. För såväl de svenska eleverna som eleverna med invandrarbakgrund har de som har haft en lärare med svenska som modersmål ett medelvärde på texttestet som är . -  poäng högre än för de som har haft en lärare med annat
modersmål.
Skillnaderna i resultat på texttesten mellan eleverna som går i klasser med lärare med
svenska som modersmål respektive klasser med lärare med annat modersmål är signifikanta. Skillnaderna mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska elevernas
resultat på texttestet är signifikanta när lärarens modersmål konstanthålls. Däremot är
inte skillnaden signifikant mellan de elever som har haft lärare med svenska som
modersmål respektive lärare med annat modersmål när invandrarbakgrund konstanthålls. Skillnaden mellan de elever som har haft lärare med svenska som modersmål
respektive ett annat modersmål kan antas vara densamma för de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund.

12.3.3. Utbildning
De lärare som besvarade lärarenkäten hade oftast lärarutbildning. Lärarutbildning
omfattade i regel  eller  år. Relativt många lärare hade förutom lärarutbildningen
också annan eftergymnasial utbildning.
Tabell . visar andelen elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever
som har haft lärare med olika utbildning samt resultaten på lästesten. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
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Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund och svenska elever som
undervisats av lärare med olika utbildning och resultat på texttesten
lärarnas utbildning
saknar lärarutbildning och
annan eftergymnasial utbildning
saknar lärarutbildning, men
har annan eftergymnasial
utbildning
har lärarutbildning
har lärarutbildning samt
annan eftergymnasial utbildning
totalt

elever med invandrarbakgrund
svenska elever
m
n
%
m
n
18.5
113
2.2
21.8
274

%
1.6

17.6

140

2.6

21.3

176

1.0

18.1
18.1

2 620
1 981

45.7
34.4

21.5
21.6

8 359
6 298

48.0
36.1

18.1

5 712

100.0

21.5

17 400

100.0

P-värden för texttestet: lärarens utbildning > .05, svensk eller invandrarbakgrund när lärarens utbildning
konstanthålls < .001, lärarens utbildning när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls > .05.

Tabellen visar att majoriteten bland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund undervisades av lärare med lärarutbildning (. procent respektive .
procent), men att en något mindre andel bland eleverna med invandrarbakgrund än
bland de svenska eleverna har haft behöriga lärare. Andelen elever som undervisats av
lärare utan lärarutbildning är större bland eleverna med invandrarbakgrund än bland
de svenska eleverna (. procent respektive . procent). En svag tendens kan ses för
både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna att ju mer utbildning
läraren har desto bättre medelvärden för eleverna på lästesten. Vad som inte passar in i
denna tendens, både bland eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna,
är att de elever som undervisats av lärare utan lärarutbildning och utan annan eftergymnasial utbildning har de bästa medelvärdena på texttestet. Det ska noteras att
denna grupp dock är mycket liten bland både de svenska eleverna och eleverna med
invandrarbakgrund samt att ett relativt stort antal elever inte kunnat tas med i tabellen
ovan eftersom deras lärare inte gett fullständiga svar eller oklara svar om sin utbildning.
Skillnaderna i resultat på texttesten mellan eleverna som går i klasser med lärare med
olika utbildning är inte signifikant. Skillnaderna mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska elevernas resultat på texttestet är signifikant när lärarens utbildning konstanthålls. Däremot är inte skillnaden mellan elever som har lärare med olika
utbildning signifikant när invandrarbakgrund konstanthålls. Skillnaden mellan elever
som har haft lärare med olika utbildning kan antas vara densamma för svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund.
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12.3.4. Lärarerfarenhet
Tabell . visar andelen elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever som
har haft lärare med olika lång lärarerfarenhet samt resultaten på texttestet för de olika
grupperna. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,
 och .
Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund och svenska elever som undervisats av lärare med olika lång lärarerfarenhet* och resultat på texttestet
lärarerfarenhet antal år
0-4
5-9
10 - 19
20 - 29
30 totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
17.8
679
11.9
17.3
887
15.7
17.9
1 689
29.6
18.5
1 774
30.6
19.1
541
9.5
18.1
5 712
100.0

m
21.3
21.3
21.5
21.7
21.8
21.5

svenska elever
n
%
2 041
11.7
2 220
12.7
4 413
25.6
5 693
32.5
2 618
14.8
17 400
100.0

*

Lärarerfarenhet definieras här som den sammanlagda tiden som personen arbetat som
klasslärare och speciallärare.
Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att mer än hälften av eleverna, både de svenska och de med invandrarbakgrund, har haft lärare som har en lärarerfarenhet omfattande  -  år. Eleverna
med invandrarbakgrund tycks i något högre utsträckning än de svenska eleverna ha haft
lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  -  år, medan de svenska eleverna i något
högre utsträckning än eleverna med invandrarbakgrund har haft lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  år och mer. Grupperna har i samma utsträckning haft lärare
med en lärarerfarenhet motsvarande  -  år. De bästa resultaten har bland både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna de som har haft lärare med 
års eller mer lärarerfarenhet.
Skillnaden i resultat på lästesten mellan eleverna som går i klasser med lärare med
olika lång lärarerfarenhet är signifikant. Skillnaden mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska elevernas resultat på lästesten är signifikant när lärarens lärarerfarenhet konstanthålls, liksom när variabeln invandrarbakgrund konstanthålls. Ett samband tycks finnas mellan längden på lärarnas lärarerfarenhet och elevernas medelvärden
på texttestet.

12.3.5. Lärarbyten
Tabell . visar andelen elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever som
har haft olika många lärare under lågstadiet samt resultaten på texttestet för de olika
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Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund och svenska elever som undervisats av olika många lärare under lågstadiet och resultat på texttestet
antal lärare
sedan åk 1
en lärare
mer än en lärare
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
18.2
3 824
67.0
18.0
1 729
30.2
18.2
5 529
100.0

m
21.6
21.4
21.6

svenska elever
n
%
12 383
70.8
4 652
26.9
17 036
100.0

P-värden för texttestet: lärarbyten < .001, svensk eller invandrarbakgrund när lärarbyten konstanthålls <
.001, lärarbyten när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls < 0.01.

grupperna. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,
 och .
Tabellen visar att några stora skillnader inte finns mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund med avseende på om de har haft minst ett lärarbyte
under lågstadietiden. I något högre utsträckning tycks dock eleverna med invandrarbakgrund haft mer än en lärare under lågstadietiden än de svenska eleverna (. procent jämfört med . procent). De elever som endast har haft en lärare under lågstadiet har bland såväl eleverna med invandrarbakgrund som bland de svenska eleverna
något bättre resultat på texttestet än de som haft mer än  lärare. Skillnaden är dock
mycket liten, men signifikant. Tyvärr har insamlade data inte möjliggjort en uppdelning av de elever som har haft mer än  lärare i grupper baserade på om de har haft 
lärare,  lärare,  lärare osv.
Skillnaden mellan de elever som har varit med om ett lärarbyte och de som inte har
varit med om detta tycks vara den samma för de svenska eleverna och eleverna med
invandrarbakgrund.

12.4. Läsundervisningen
12.4.1. Läsinlärningsmetod
Lärarna fick frågan hur de skulle vilja beskriva den läsinlärningsmetod som de använt
i sina klasser. Fasta svarsalternativ fanns att tillgå och lärarna fick markera hur många
alternativ de ville. Som framgår nedan har tre alternativ funnits med vid samtliga
undersökningar och ett av alternativen enbart i de två första Stockholmsundersökningarna.
– Läsinlärningen har gått parallellt med skrivinlärningen ( och )
– Läsinlärning på talets grund (-metoden) (, ,  och )
– Traditionell läsinlärning (följt en läsläras uppläggning) (, ,  och )
– Traditionell läsinlärning (använt flera läsläror) (, ,  och )
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Lärarna kunde dessutom ange att de använt någon annan metod. De flesta lärarna hade
markerat flera alternativ.
Baserat på de olika svaren lärarna har angett kan deras undervisning indelas i fyra
huvudgrupper; , traditionell läsinlärning, blandmetod och annan metod. De lärare
som  och  angett endast  eller  samt ”Läsning och skrivning parallellt”
och de som  och  angett  har betecknats som . De som angett
”Traditionell läsinlärning (följt en läsläras uppläggning)” och/eller ”Traditionell läsinlärning (använt flera läsläror)” med eller utan tillägg av ”Läsning och skrivning
Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund och svenska elever som undervisats enligt olika läsinlärningsmetoder och resultat på lästesten
metod



elever med
invandrarbakgrund
ord- text- n
%
test
test
33.5 18.4 741 16.7

Läraren har angett ”” och ev.
”Läsning och skrivning parallellt”
eller bedömts som  enligt
kommentarer till ”Annan metod”
(t.ex. helordmetod).
Traditionell läsinlärning
34.6 18.4
Läraren har angett ”Traditionell
läsinlärning” (en och/eller flera
läsläror) och ev. ”Läsning och
skrivning parallellt” eller bedömts
som ”Traditionell läsinlärning”
enligt kommentarer till ”Annan
metod” .
Blandmetod
33.8 17.4
Läraren har angett minst  av
dessa alternativ: a) ””, b)
”Traditionell läsinlärning”, c)
”Annan metod” (utan
kommentarer), d) Witting
(fanns med endast )
eller har bedömts som blandmetod
enligt kommentarerna till ”Annan metod”

svenska elever
ordtest
34.9

texttest
21.3

2 626 19.5

20.9

35.5

21.5

2 820 21.0

1 239 28.0

35.6

21.5

3 367 25.1

924

n

%

P-värden för ordtestet: läsinlärningsmetod < .001, svensk eller invandrarbakgrund när läsinlärningsmetod
konstanthålls < .001, läsinlärningsmetod när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls < .001.
P-värden för texttestet: läsinlärningsmetod < 0.05, svensk eller invandrarbakgrund när läsinlärningsmetod
konstanthålls < .001, läsinlärningsmetod när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls > .05.
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parallellt”  och  har betecknats som Traditionell läsinlärning. De som har
angett både  eller en annan metod och ”Traditionell läsinlärning (följt en läsläras
uppläggning)” och/eller ”Traditionell läsinlärning (använt flera läsläror)” har betecknats som Blandmetod. De som angett endast en annan metod och  och  endast
”Läsning och skrivning parallellt” betecknades som annan metod.
Tabell . visar antal elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever som
fått undervisning enligt olika läsinlärningsmetoder samt resultaten från lästesten.
Tabellen är baserad på Stockholmsundersökningarna ,  och . Resultaten
från  har ej tagits med eftersom dessa beroende på delvis andra svarsalternativ ej
kunnat klassificeras på samma sätt som uppgifterna för de övriga åren.
Tre läsinlärningsmetoder dominerar bland både svenska elever och elever med
invandrarbakgrund; -metoden, traditionell läsinlärning och blandmetod. . procent av såväl eleverna med invandrarbakgrund som de svenska eleverna har fått sin
läsundervisning enligt någon av dessa tre metoder. Den metod som är mest använd
bland såväl elever med elever med invandrarbakgrund som svenska elever är det som
betecknats som blandmetod (. procent respektive . procent). Bland de svenska
eleverna är skillnaderna i resultat mellan de elever som undervisats enligt någon av de
tre metoderna mycket liten, med . som lägsta medelvärde på texttestet för de elever
som undervisats enligt -metoden och . som högsta värde för de elever som
undervisats enligt blandmetod eller traditionell läsinlärning. Skillnaderna bland eleverna med invandrarbakgrund som fått läsundervisning enligt någon av de tre metoderna
är något större, men fortfarande inte särskilt stora. De bästa resultaten bland eleverna
med invandrarbakgrund har de som undervisats enligt traditionella läsinlärningsmetoder eller  (.) och de sämsta resultaten har de som undervisats enligt någon blandmetod (.). Skillnaderna mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska
eleverna är störst för de som undervisats enligt någon blandmetod (.) och minst för
de som undervisats enligt  (.). Värdena för de elever som undervisats enligt andra
metoder är i några fall mer extrema, men eftersom det i de flesta fall rör sig om mycket få elever är dessa värden mycket osäkra.
De har i en tidigare analys av Stockholmsundersökningarna och den svenska undersökningen ”Reading Literacy” konstaterats att ingen av de mest använda läsinlärningsmetoderna tycks vara de andra överlägsen (Taube, ). Resultaten i tabell .
pekar i samma riktning för såväl de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. De resultat som både elever med invandrarbakgrund och de svenska eleverna
hade som undervisats enligt någon av de tre vanligaste metoderna tycks inte i någon
högre grad skifta med metod. Dessa resultat innebär naturligtvis inte att en metod inte
skulle kunna vara bättre för en enskild elev än för en annan, men det går inte att generalisera och säga att en metod skulle vara generellt bättre för elever med invandrarbakgrund än en annan metod.
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Vad som inte analyseras är om olika läsinlärningsmetoder skulle passa vissa språkgrupper bättre än andra. Om eleverna skulle delas upp enligt vilken läsinlärningsmetod
som de lärt sig att läsa efter och språkgrupper skulle merparten av grupperna bli för små
för att möjliggöra en meningsfull analys av materialet. Gagliardi () diskuterar om
inte ”inlärningsstilar” är kulturbundna. Om ett sådant samband finns kan det heller
inte uteslutas att vissa läsinlärningsmetoder skulle passa elever från en kulturkrets bättre än en andra.

12.4.2. Läsdiagnosmetoder
Lärarna ombads ange vilka läsdiagnosmetoder de använde. Sex fasta svarsalternativ gavs
och lärarna fick ange flera metoder. Tabell . visar antal elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever som fått undervisning där olika läsdiagnosmetoder
använts samt resultaten från lästesten. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Andel elever med invandrarbakgrund och svenska elever som fått undervisning där olika läsdiagnosmetoder använts och resultat på lästesten
metoder
lyssnar när de
läser
samtalar om
innehållet i
texterna
tar reda på hur
de klarar övningar
tar reda på deras
läsintressen
använder schemat
använder lästest

elever med invandrarbakgrund
ordtest texttest
n
%
33.9
18.1
5 299
92.8

ordtest
35.4

svenska elever
texttest
n
21.5 16 445

%
94.3

34.0

18.4

5 233

91.5

35.5

21.6

15 544

89.2

33.8

18.0

4 084

70.9

35.3

21.5

11 849

67.9

34.3

18.5

3 380

59.4

35.4

21.5

11 022

63.4

33.9

18.6

1 268

22.1

35.4

21.4

5 661

32.5

35.0

19.1

832

14.7

36.0

21.9

3 037

17.4

Tabellen visar att de vanligaste läsdiagnosmetoderna som använts för både elever med
invandrarbakgrund och svenska elever är att läraren lyssnar när eleverna läser (. procent respektive . procent) och samtal om innehållet i texterna (. procent respektive . procent). Den minst använda läsdiagnosmetoden för såväl elever med invandrarbakgrund och som svenska elever är att använda lästest (. procent respektive .
procent). Den största skillnaden mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever vad det gäller använda läsdiagnosmetoder finns när det gäller att använda schemat. . procent av de svenska eleverna har fått en undervisning där detta schema
har använts medan . procent av eleverna med invandrarbakgrund har fått en sådan
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undervisning. De bästa resultaten bland både eleverna med invandrarbakgrund och de
svenska eleverna har de som fått en undervisning där lästest har använts (. respektive .). En förklaring till detta kan vara att användandet av lästest är ett tecken på att
läraren mer systematiskt arbetar med att följa och diagnostisera eleverna läsutveckling
än lärare som t.ex. enbart följer läsutvecklingen genom att lyssna hur eleverna läser.
Få av skillnaderna i tabell . är entydigt signifikanta. De metoder för läsdiagnos
där skillnaderna på texttestet är klarast signifikanta är för de elever där läraren tar reda
på hur eleverna klarar övningar jämfört med de vars lärare inte gör det och de som
använder lästest jämfört med de som inte använder lästest. Skillnaden mellan de elever
som diagnostiserats med lästest och de som inte diagnostiserats med lästest är också
möjligen olika för elever med invandrarbakgrund och svenska elever olika. En rimlig
tolkning är att det påverkar eleverna med invandrarbakgrund mer positivt än de svenska eleverna.

12.5. Hemspråksundervisning
Elever är berättigade att få hemspråksundervisning om de kommer från ett hem där en
eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska och där detta språk
används som dagligt umgängesspråk. För att vara berättigad till hemspråksundervisning ska eleven också ha grundläggande kunskaper i språket. Samiska, tornedalsfinska
och zigenska elever har rätt till hemspråksundervisning även om det egna språket inte
är umgängesspråk i elevens hem. Också adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska är berättigade till hemspråksundervisning även när det egna språket inte är
umgängesspråk i hemmet. Eleven har rätt att få hemspråksundervisning under högst
sju år under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Om särskilda skäl föreligger
kan dock eleven få undervisning under en längre tid. Deltagande i undervisningen är
frivilligt och föräldrarna till en elev som är berättigad att delta väljer om denne ska delta
eller ej. För kommunerna föreligger en skyldighet att organisera hemspråksundervisning under förutsättning att man kan finna lämpliga lärare och att minst fem berättigade elever kräver undervisning på språket (Grundskoleförordningen  Kap. - §,
).
Tabell . visar hur många elever med invandrarbakgrund som fanns bland eleverna i årskurs  i Stockholm , ,  och  samt hur stor andel av samtliga elever som fick hemspråksundervisning och hur stor del av eleverna med invandrarbakgrund som fick hemspråksundervisning. Som hemspråksundervisning betecknas här
både den undervisning som omfattar ett par timmar i veckan och hemspråksklasser (se
avsnitt .).
Tabellen visar att det mellan  och  har varit en nedgång i andelen elever med
invandrarbakgrund som fått hemspråksundervisning. Skälen till detta är antagligen att
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Tabell .. Andel elever som får hemspråksundervisning
år

1993
1994
1995
1996
Totalt

antal elever med
antal elever som fick
invandrarbakgrund och hemspråksundervisning
deras andel (%) av det
och andel (%) av
totala antalet elever
samtliga elever
n
1381
1532
1643
1528
6084

%
24.7
26.1
26.0
24.1
25.2

n
1126
1108
1128
1037
4399

%
20.1
18.9
17.8
16.4
18.2

antal elever med
invandrarbakgrund som fick
hemspråksundervisning och
andel (%) av samtliga elever
med invandrarbakgrund
n
%
1072
77.6
1101
71.9
1123
68.3
1019
66.7
4315
70.9

söka i det faktum att reglerna för vem som kan få hemspråksundervisning har blivit
striktare samt att undervisningen sedan  inte kan ske på timbunden tid annat än
som valämne (Lpo, Utbildningsdepartementet ). Kommunerna är inte skyldiga, så
som beskrivs ovan, att organisera hemspråksundervisning om man inte kan finna lämpliga lärare och om mindre än fem berättigade elever kräver undervisning på språket.
Dessutom tillämpas antagligen också reglerna mer strikt. Hyltenstam och Tuomela
() noterar en nedgång i Sverige som helhet sedan  av andelen av de hemspråksberättigade eleverna som deltar i hemspråksundervisningen.
Ett antal elever som inte har invandrarbakgrund har deltagit i hemspråksundervisning enligt de uppgifter som lämnats av lärarna på klasslistan. Totalt är det frågan om
84 elever under åren  ‒ . Troligen borde en merpart av dessa elever ha definierats som elever med invandrarbakgrund, men beroende på något missförstånd när
klasslistan har fyllts i har dessa uppgifter inte lämnats. I den fortsatta framställningen i
avsnitt . och . kommer samtliga elever som deltagit i olika former av hemspråksundervisning att redovisas oavsett om de tidigare i rapporten har behandlats som
elever med invandrarbakgrund eller svenska elever.
Tabell . visar resultaten på ordtestet respektive texttestet för de elever med invandrarbakgrund i årskurs  som deltagit i hemspråksundervisning och inte deltagit.
Tabellen visar att de elever med invandrarbakgrund som inte deltagit i hemspråksundervisning i genomsnitt hade lika bra eller något bättre resultat än de som deltagit i hemspråksundervisning. På ordtestet var skillnaden mellan dessa två grupper
mellan - . och . poäng och på texttestet mellan - . och . poäng. Skillnaden är
inte signifikant, varken på ordtestet eller texttestet
Det finns antagligen skillnader mellan de elever som deltar i hemspråksundervisning
och de som inte deltar som kan ha betydelse för läsfärdigheten. I tabellerna . – .
undersöks ev. skillnader mellan de elever med invandrarbakgrund som deltar respektive inte deltar i hemspråksundervisning med avseende på första språk, bästa språk, hur
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Tabell .. Deltagande i hemspråksundervisning och resultat på ordtestet
och texttestet på svenska årskurs 
undersökning

1993
1994
1995
1996
Totalt

har deltagit i hemspråksundervisning
ordtest
m
n
33.7
1 009
34.0
1 034
33.5
1 028
34.4
956
33.9
4 027

texttest
m
n
18.4
1 009
18.4
1 034
17.6
1 028
17.7
956
18.0
4 027

har ej deltagit i hemspråksundervisning
ordtest
m
n
34.0
288
33.7
412
33.6
494
35.1
491
34.1
1 685

texttest
m
n
18.2
288
18.6
412
17.9
494
18.8
491
18.4 1 685

P-värden ordtest: deltagit i hemspråksundervisning 1993 > .05, deltagit i hemspråksundervisning 1994
> .05, deltagit i hemspråksundervisning 1995 > .05, deltagit i hemspråksundervisning 1996 > .05 samt
deltagit i hemspråksundervisning 1993 - 1996 > .05
P-värden texttest: deltagit i hemspråksundervisning 1993 > .05, deltagit i hemspråksundervisning 1994
> .05, deltagit i hemspråksundervisning 1995 > .05, deltagit i hemspråksundervisning 1996 > .05 samt
deltagit i hemspråksundervisning 1993 - 1996 > .05

ofta svenska talas i hemmet, om eleverna bott hela livet eller ej i Sverige, språkgrupp
samt antal böcker i hemmet.
Tabell . visar hur stor andel av de elever med svenska som första språk, med svenska och ett annat språk som första språk samt med ett annat språk än svenska som första språk som deltagit i hemspråksundervisning. Tabellen visar också hur stor andel av
de elever med svenska som bästa språk, med svenska och ett annat språk som bästa
språk samt med ett annat språk än svenska som bästa språk som deltagit i hemspråksundervisning. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna
 och .
Tabell .. Andelen elever som deltagit i hemspråksundervisning utifrån deras
första språk och bästa språk

första språk
bästa språk

svenska
%
57.8
60.3

svenska och ett annat språk ett annat språk än svenska
%
%
66.7
70.7
70.8
77.8

En majoritet inom varje grupp ovan har deltagit i hemspråksundervisning, men andelen är störst bland de elever med ett annat språk än svenska som första och/eller bästa
språk och minst bland de elever med svenska som första och/eller bästa språk.
Tabell . redovisar resultaten på lästesten utifrån hur ofta eleverna talar svenska i
hemmet och huruvida de deltagit eller ej deltagit i hemspråksundervisning. Tabellen är
baserad på resultaten från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
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Tabell .. Resultat på texttestet för elever med invandrarbakgrund som talade
svenska hemma i olika omfattning och som deltagit respektive ej
deltagit i hemspråksundervisning

svenska talas alltid
eller nästan alltid
hemma
svenska talas ibland
hemma
svenska talas aldrig
eller nästan aldrig
hemma
har ej besvarat frågan
totalt

elever som deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
19.6
1 499
35.0

elever som ej deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
19.2
777
44.4

17.1

1 747

41.5

17.7

657

38.0

16.9

636

15.3

18.2

211

12.3

18.4
18.0

145
4 027

8.2
100.0

13.8
18.4

40
1 685

5.3
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p <.001

Tabellen visar att den största gruppen bland de elever som deltagit i hemspråksundervisning talar svenska hemma ibland (. procent), medan däremot den största gruppen bland de invandrarelever som ej deltagit i hemspråksundervisningen alltid eller
nästan alltid talar svenska hemma (. procent). Gruppen elever som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma är den minsta gruppen bland såväl de elever med invandrarbakgrund som deltagit och ej deltagit i hemspråksundervisning. Gruppen är dock
något större bland de som deltagit i hemspråksundervisning (. procent) än bland de
som ej deltagit i hemspråksundervisningen (. procent).
De bästa resultaten på texttestet har de elever som talar svenska hemma alltid eller
nästan alltid och som deltagit i hemspråksundervisning (.) tätt följda av de elever
som talar svenska hemma alltid eller nästan alltid och som ej deltagit i hemspråksundervisning (.). I jämförelsen mellan dem som talar svenska hemma ibland har de
som ej deltagit i hemspråksundervisningen bättre resultat än de som deltagit (. jämfört med .). Också bland de som aldrig eller nästan aldrig talar svenska hemma var
medelvärdet på texttestet högre för dem som ej deltagit i hemspråksundervisningen än
för dem som deltagit (. jämfört med .).
Skillnaderna mellan resultaten på texttestet för de elever med invandrarbakgrund
som talar svenska i olika utsträckning hemma är signifikanta. Skillnaderna är också signifikanta när hemspråk konstanthålls och när omfattningen av hur ofta svenska talas i
hemmet konstanthålls. Skillnaden mellan eleverna som talar svenska hemma i olika
omfattning tycks vara den samma för de elever som fått respektive ej fått hemspråksundervisning.
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Tabell . visar hur stor andel av de elever som deltagit respektive inte deltagit i
hemspråksundervisning som har bott hela sitt liv respektive del av sitt liv i Sverige samt
de olika gruppernas resultat på lästesten. Tabellen är baserad på de fyra Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Hemspråksundervisning, tid i Sverige och resultat på texttestet

elever med invandrarbakgrund som har bott
hela livet i Sverige
elever med invandrarbakgrund ej har bott hela
livet i Sverige
bortfall (elever som ej
angett huruvida de bott i
Sverige hela livet eller ej)
totalt

elever som deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
18.6
1 849
57.9

elever som ej deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
18.8
915
63.8

16.9

1 045

33.2

18.0

422

29.2

15.5

124

8.9

14.5

60

7.0

17.9

3 018

100.0

18.4

1 397

100.0

P-värden för texttestet: bott utomlands < .001, hemspråksundervisning när bott utomlands konstanthålls > .05, bott utomlands när hemspråksundervisning konstanthålls < .001.

Tabellen visar att merparten (. procent) av de elever som ej deltagit i hemspråksundervisning har bott i Sverige hela livet. Andelen bland de elever som deltagit i hemspråksundervisning som bott i Sverige hela livet är lägre (. procent), men utgör fortfarande en större grupp än de som deltagit i hemspråksundervisning och ej bott i
Sverige hela livet (. procent). Siffrorna är dock något osäkra eftersom bortfallet är
relativt stort. Bland de som deltagit i hemspråksundervisning har . procent inte
besvarat frågan om huruvida de har bott i Sverige hela sitt liv eller ej. Bland de som ej
deltagit i hemspråksundervisning är motsvarande siffra  procent.
De bästa resultaten på texttestet har de elever som ej deltagit i hemspråksundervisning och som bott i Sverige hela livet (.), medan de elever som deltagit i hemspråksundervisningen och ej bott i Sverige hela livet har de lägsta resultaten på texttestet (.). Både bland de elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
och de som inte bott i Sverige hela livet har de som ej deltagit i hemspråksundervisning
de bästa resultaten på texttestet.
Skillnaderna mellan resultaten på lästesten för de elever med invandrarbakgrund
som bott utomlands och de som ej bott utomlands är signifikanta. Däremot är inte
skillnaderna mellan eleverna som fått respektive ej fått hemspråksundervisning signifikanta när deras utlandsboende konstanthålls, medan skillnaden mellan elever som bott
utomlands respektive inte bott utomlands är signifikant när hemspråksundervisning
150
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Tabell .. Hemspråksundervisning, språkgrupp och resultat på texttestet
språk

arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

elever som deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
15.9
419
78
15.2
67
70
21.2
223
71
19.8
440
76
20.2
73
84
17.9
196
84
20.6
57
84
20.0
36
53
15.8
148
74
18.7
293
79
20.3
207
63
12.9
22
33
19.9
39
48
13.1
59
80
18.2
487
75
17.5
141
77
13.1
341
71
22.8
82
86

elever som ej deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
16.4
116
22
17.2
29
30
21.7
88
29
20.3
145
24
18.0
15
16
18.4
40
16
21.5
10
16
20.7
34
47
16.4
51
26
19.5
83
21
20.0
124
37
14.8
51
67
19.0
44
52
12.5
17
20
18.8
166
25
16.0
44
23
16.6
143
29
19.6
14
14

P-värden för texttestet: hemspråk < .001, hemspråksundervisning när hemspråk konstanthålls > .05, hemspråk när hemspråksundervisning konstanthålls < .001.

konstanthålls. Skillnaden mellan elever som bott respektive ej bott utomlands tycks
vara den samma mellan dem som deltagit i respektive ej deltagit i hemspråksundervisning.
Tabell . visar resultaten på texttestet med eleverna med invandrarbakgrund indelade både efter språkgrupp och efter huruvida eleverna deltagit eller ej deltagit i hemspråksundervisning. Tabellen är baserad på resultaten från Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabellen visar att inom de flesta språkgrupper har en majoritet av eleverna deltagit i
hemspråksundervisning. Av de  språkgrupperna som redovisas i tabellen har en majoritet deltagit i hemspråksundervisningen i  språkgrupper. Bland de romani- och ryskspråkiga eleverna finns en majoritet som ej har deltagit i hemspråksundervisningen.
Inom den kinesiskspråkiga gruppen finns en relativt jämn fördelning mellan elever som
deltagit och ej deltagit i hemspråksundervisning, men med en liten övervikt för dem
som deltagit.
De elever som ej deltagit i hemspråksundervisningen har inom de flesta språkgrupperna bättre resultat på texttestet än de som deltagit i hemspråksundervisningen.
Detta är fallet i  av de  språkgrupperna. Undantagen är de franska, polska, ryska,
Läsning bland elever med invandrarbakgrund

151

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.46

Page 152

12. SKolfaktorer

somali, tigrinya och tyska språkgrupperna. Det bästa resultatet på texttestet bland
samtliga grupper i tabellen finns bland de tyskspråkiga elever som har deltagit i hemspråksundervisningen (.).
Skillnaden i resultaten på texttestet mellan de elever som deltagit respektive ej deltagit i hemspråksundervisning är i de flesta språkgrupper mindre än  poäng. Endast
inom sex språkgrupper (arameiska, franska, romani, tigrinya, turkiska och tyska) var
skillnaden större. Den största skillnaden fanns inom den turkiskspråkiga gruppen där
skillnaden mellan de som deltagit i hemspråksundervisning och de som ej deltagit var
. poäng.
Skillnaderna mellan resultaten på texttestet för elever med olika hemspråk är signifikanta. Däremot är inte skillnaderna mellan eleverna som fått respektive ej fått hemspråksundervisning signifikanta när deras hemspråk konstanthålls, medan skillnaden
mellan elever med olika hemspråk är signifikant när hemspråksundervisning konstanthålls. Skillnaden mellan elever med olika hemspråkets tycks vara den samma för de elever som fått respektive ej fått hemspråksundervisning.
Tabell .. visar resultaten på textestet med eleverna med invandrarbakgrund indelade både efter huruvida de har haft hemspråksundervisning eller ej och efter hur
många böcker de uppgett fanns i hemmet. Tabellen är baserad på resultaten från
Stockholmsundersökningarna , ,  och .
Tabell .. Hemspråksundervisning, antal böcker i hemmet och resultat
på texttestet
antal böcker i
hemmet
mindre än 20 böcker
21 - 50 böcker
51 - 200 böcker
201 - 300 böcker
mer än 300 böcker
svar saknas
totalt

elever som deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
15.1
882
21.0
17.5
1 144
27.1
19.1
1 009
23.8
20.6
441
10.4
20.8
361
8.4
17.5
190
9.3
18.0
4 027
100.0

elever som ej deltagit i
hemspråksundervisning
m
n
%
15.9
316
18.5
18.3
532
30.4
19.5
438
25.3
20.4
177
10.2
19.8
168
9.5
14.1
54
6.1
18.4
1 685
100.0

P-värden för texttestet: böcker i hemmet < .001, hemspråksundervisning när böcker i hemmet konstanthålls > .05, böcker i hemmet när hemspråksundervisning konstanthålls < .001.

Tabellen visar att den största gruppen både bland de elever som deltagit i hemspråksundervisning och de som ej deltagit är de som angett att det i deras hem finns
 –  böcker (. procent respektive . procent). Andelen som har mindre än 
böcker hemma är något större bland de som deltagit i hemspråksundervisning (.
procent) än bland de som ej deltagit i hemspråksundervisning (. procent). Omvänt
är andelen bland de som ej deltagit i hemspråksundervisning som har mer än  böck152
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er hemma högre än bland de som deltagit i hemspråksundervisning (. procent respektive . procent).
De bästa resultaten har de som deltagit i hemspråksundervisning och som har mer
än  böcker hemma (.). Bland de elever som deltagit i hemspråksundervisning
blir medelvärdet på texttestet bättre ju fler böcker som finns i hemmet. Också bland de
elever som ej deltagit i hemspråksundervisning är mönstret det samma, men med
undantaget att medelvärdet för de som har mer än  böcker hemma är lägre än för
dem med  –  böcker hemma. I jämförelsen mellan elever som angett samma
mängd böcker i hemmet är det av intresse att notera att de som ej deltagit i hemspråksundervisning har de bättre medelvärdena på texttestet upp till  böcker därefter har de elever som deltagit i hemspråksundervisning de bättre medelvärdena.
Skillnaden mellan resultaten på texttestet för de elever med olika antal böcker i hemmet är signifikant. Däremot är inte skillnaden mellan eleverna som fått respektive ej
fått hemspråksundervisning signifikant när antal böcker i hemmet konstanthålls,
medan skillnaden mellan elever med olika antal böcker i hemmet är signifikant när
hemspråksundervisning konstanthålls. Skillnaden mellan elever med olika antal böcker i hemmet tycks vara något olika för de elever som fått respektive ej fått hemspråksundervisning vad det gäller resultat på texttestet.
De olika resultaten redovisade i tabellerna . - . visar att de elever som ej deltagit i hemspråksundervisningen har något bättre resultat på lästesten än de som deltagit i hemspråksundervisningen. Skillnaden är dock liten och inte signifikant. De elever
som deltagit i hemspråksundervisningen skiljer sig i flera avseenden från de som ej deltagit i hemspråksundervisningen. De elever som deltagit i hemspråksundervisningen
har oftare än de som ej deltagit ett annat första språk än svenska, ett annat bästa språk
än svenska och har ej bott i Sverige hela sitt liv. De talar också svenska i mindre
utsträckning hemma än de som ej deltagit i hemspråksundervisningen. Det förefaller
också som de som ej deltagit i hemspråksundervisningen genomsnittligt har något mer
böcker i hemmet än de som deltagit. De är också troligt att det finns ytterligare faktorer som är särskiljande, men som inte kunnat tas med i denna undersökning, så som
t.ex. integrering i det svenska samhället och andra resurser i hemmet förutom böcker.
Det tycks som om en betydligt större andel av de elever som deltagit i hemspråksundervisningen än bland de som ej har deltagit har en bakgrund med en eller flera faktorer som förefaller ha ett negativt samband med läsförmågan på svenska. Skillnaden mellan de som deltagit i hemspråksundervisning respektive inte deltagit är inte signifikant
när elevernas utomlandsboende, hemspråk och antal böcker i hemmet konstanthålls.
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12.6. Hemspråksklasser
Förutom hemspråksundervisning organiserad som ett antal timmar per vecka finns
också hemspråksundervisning organiserad i hemspråksklasser. Hur undervisningen i
hemspråksklasser är organiserad kan skifta, men kännetecknande för alla sådana klasser
är att en betydande del av undervisningen, alltså inte bara hemspråkslektionerna, sker
på hemspråket (Bergman, ). Man brukar också i detta sammanhang tala om hemspråksklasser och sammansatta klasser. En hemspråksklass är en klass bestående av elever med ett gemensamt språk som inte är svenska och där delar av undervisningen
bedrivs på detta språk. En sammansatt klass består av en del elever med ett gemensamt
språk annat än svenska och en annan del elever som har svenska som förstaspråk. Vissa
timmar undervisas alla elever tillsammans på svenska och andra timmar delas klassen i
en grupp som får undervisning på svenska och en som får undervisning på ett annat
språk (Hyltenstam & Tuomela, ). Det finns också andra skillnader mellan olika
hemspråksklasser. Några av hemspråksklasserna finns inom det kommunala skolväsendet, medan andra finns på olika typer av friskolor. Några friskolor är mer eller mindre
starkt kopplade till vissa länders skolsystem, med officiellt stöd och erkännande från
dessa länder, så som främst tyska skolan och franska skolan. Ytterligare andra friskolor
som använder annat undervisningsspråk än svenska saknar denna officiella bindning
till ett annat land. Förutom hemspråksklasser finns också några klasser som bedriver
undervisningen huvudsakligen på ett annat språk än svenska, men där undervisningsspråket inte är elevens hemspråk. Dessa klasser skulle kunna kallas ”språkbadsklasser”
(Skuttnabb-Kangas, ). Dessa elever behandlas inte i denna rapport.
Hemspråksklasserna inom Stockholmsundersökningarna  -  har identifierats som klasser där undervisningen till en större del bedrivs på ett annat språk än svenska och där undervisningsspråket är det samma som elevens hemspråk.
Tabell . visar hur många elever med invandrarbakgrund i årskurs  i Stockholm
under åren  -  som gått i klasser där undervisningen huvudsakligen bedrivits
på ett annat språk än svenska.
Tabell .. Antal elever i hemspråksklasser
år

1993
1994
1995
1996
Totalt

154

antal elever

antal
klasser

222
194
165
189
770

15
18
14
15
62

andel (%) av
samtliga elever med
invandrarbakgrund
12.2
12.2
9.7
11.2
11.3

andel (%) av
samtliga elever
4.0
3.3
2.6
3.0
3.2
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Totalt har  elever gått i klasser där undervisningen huvudsakligen bedrivits på ett
annat språk än svenska. Under perioden  ‒  har  sådana klasser funnits.
Dessa klasser har använt arabiska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, serbokroatiska1, spanska och tyska som huvudsakliga undervisningsspråk.  av dessa elever är enligt den definition som tidigare använts elever med invandrarbakgrund.  elever är enligt tillgängliga uppgifter svenska utifrån de definitioner som används i denna
undersökning. Varför dessa elever gått i hemspråksklasser finns inga uppgifter om.
Troligt är att dessa elever trots att de inte fallit inom ramen för undersökningens definition av elever med invandrarbakgrund ändå har en koppling till ett annat språk än
svenska. Av de  eleverna med invandrarbakgrund som går i hemspråksklasser går
några i klasser där det är oklart huruvida undervisningsspråket är elevens hemspråk eller
ej. För  elever är det enligt insamlade uppgifter helt klart att de går i hemspråksklasser med samma undervisningsspråk som elevens hemspråk. I den fortsatta framställningen kommer de  eleverna med invandrarbakgrund som gått i klasser där
undervisningen huvudsakligen bedrivits på ett annat språk än svenska och där detta
språk enligt insamlade uppgifter också är elevens hemspråk refereras till som elever som
gått i hemspråksklasser. Dessa kommer att jämföras med elever med invandrarbakgrund från de relevanta språkgrupperna som deltagit i ett par timmars hemspråksundervisning i veckan eller ej deltagit i någon typ av hemspråksundervisning.
Tabell . visar att andelen elever med invandrarbakgrund som gått i hemspråksklasser har legat kring  -  procent av samtliga elever med invandrarbakgrund i
årskurs  i Stockholm och omkring  procent av samtliga elever i årskurs  i Stockholm.
Mellan  och  har andelen elever i hemspråksklasser minskat, för att sedan öka
något igen . Enligt Hyltenstam och Tuomela () har andelen elever som undervisas i hemspråksklasser och sammansatta klasser minskat sedan . Vid mitten av talet gick drygt  procent av alla hemspråksberättigade elever i hemspråksklasser.
Andelen har därefter sjunkit till drygt  procent. Siffrorna ovan visar att andelen elever
med invandrarbakgrund som gått i hemspråksklasser har varit högre i Stockholm än i
Sverige som helhet.
I tabell . visas det antal elever i de aktuella språkgrupperna (arabiska, engelska,
estniska, finska, franska, grekiska, serbokroatiska, spanska och tyska) som gått i hemspråksklasser, deltagit i hemspråksundervisning med ett par timmar i veckan respektive inte deltagit i någon hemspråksundervisning alls.
Utifrån diskussionen i avsnitt .. om hur olika modeller för att organisera hemspråksundervisning kan påverka läsningen är det av intresse att undersöka om det finns
. När Stockholmsundersökningarna inleddes  föreföll det rimligt att sammanföra elever som angett
serbiska, kroatiska, bosniska, serbokroatiska och kroatoserbiska i en språkgrupp. De elever som angett
något av dessa språk som sitt förstaspråk definierades som serbokroatiskspråkiga. Denna kodning är svår
att ändra på senare. Följaktligen definieras i detta avsnitt alla de elever som angett något av dessa språk som
serbokroatiskspråkiga.
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Tabell .. Antal elever i aktuella språkgrupper (arabiska, engelska, estniska, finska,
franska, grekiska, serbokroatiska, spanska och tyska) som gått i hemspråksklasser, deltagit i hemspråksundervisning samt inte deltagit i
någon hemspråksundervisning
år

1993
1994
1995
1996
Totalt

antal elever
i de aktuella
språkgrupperna

n
640
772
765
740
2917

antal elever som inte
alls deltagit i
hemspråksundervisning
(% av samtliga elever
i dessa språkgrupper)

n
118
161
196
224
699

antal elever som deltagit
med ett par timmar i
veckan i
hemspråksundervisning
(% av samtliga elever i
dessa språkgrupper)

%
18.4
20.8
25.6
30.3
24.0

n
369
434
420
348
1 571

%
57.7
56.2
54.9
47.0
53.9

antal elever i
hemspråksklasser
(% av samtliga elever
i dessa språkgrupper)

n
153
177
149
168
647

%
23.9
22.9
19.5
22.7
22.2

några skillnader i läsfärdigheter mellan de elever med invandrarbakgrund som gått i
hemspråksklasser och de som gått i vanliga klasser med och utan hemspråksundervisning. Tabell . visar resultaten på ordtestet respektive texttestet för dessa olika grupper.
Tabellen visar att de elever som gått i hemspråksklasser i de flesta fall har bättre resultat än de elever som deltagit i ett par timmars hemspråksundervisning i veckan och de
i några fall också har bättre resultat än de som inte alls deltagit i hemspråksundervisning. I medelvärdena för de fyra undersökningarna sammantaget har för ordtestet de
elever som gått i hemspråksklasser de bästa resultaten, följda av de som ej deltagit i
Tabell .. Resultat på ordtestet och texttest för elever som ej deltagit i hemspråksundervisning, som fått några hemspråkstimmar i veckan
eller gått i hemspråksklasser
undersökning

har ej deltagit i
har deltagit i ett par timmars har gått i hemspråksklass
hemspråksundervisning
hemspråksundervisning i
veckan
ordtest
texttest
ordtest
texttest
ordtest
texttest
m
n
m
n
m
n
m
n
m
n
m
n
1993 34.5 110 18.5 110 33.7 350 18.0 350 35.7 146 19.7 146
1994 34.4 155 19.6 155 34.9 420 19.6 420 34.3 162 17.8 162
1995 33.7 189 18.2 189 33.6 393 18.0 393 35.5 128 18.8 128
1996 36.1 218 19.4 218 34.8 335 18.3 335 34.7 147 18.9 147
Totalt 34.7 672 18.9 672 34.3 1498 18.5 1498 35.0 583 18.8 583

p-värde ordtest (totalt): hemspråksundervisning > .05
p-värde texttest (totalt): hemspråksundervisning > .05
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hemspråksundervisning. För texttestet har de som ej deltagit i hemspråksundervisning
de bästa resultaten tätt följda av de elever som gått i hemspråksklasser. Skillnaderna är
dock inte stora och heller inte signifikanta, varken för ordtestet eller texttestet.

12.7. Sv2-undervisning
Sv2-undervisning är obligatorisk för de elever som behöver sådan undervisning. Skolan
avgör om behov finns (Grundskoleförordningen  Kap.  §, ). Tabell . visar
hur många elever med invandrarbakgrund som fanns bland eleverna i årskurs  i
Stockholm , ,  och  samt hur stor andel av samtliga elever som fick
Sv2-undervisning och hur stor andel av eleverna med invandrarbakgrund som fick Sv2undervisning.
Tabell .. Andel elever som fick Sv2-undervisning
år

1993
1994
1995
1996
Totalt

elever med
invandrarbakgrund
n
1 381
1 532
1 643
1 528
6 084

%
24.7
26.1
26.0
24.1
25.2

elever som fick Sv2undervisning
n
689
792
764
765
3 010

%
12.3
13.5
12.1
12.1
12.5

elever med invandrarbakgrund som fick Sv2undervisning
n
%
689
49.9
792
51.7
764
46.5
765
50.1
3 010
49.5

Tabellen visar att andelen elever med invandrarbakgrund som fått Sv2-undervisning
under de aktuella åren ligger kring  procent.
I tabell . belyses skillnader i resultat på lästesten mellan dem som deltagit i Sv2undervisning och de som inte deltagit.
Så som det rimligen bör vara har de elever som deltar i Sv2-undervisning lägre resultat än de som inte deltar. De som deltar gör ju detta därför att de behöver förbättra sin
svenska och de som inte deltar har bedömts ha så pass goda kunskaper i svenska att de
inte behöver denna undervisning.
Det finns skillnader mellan de elever som deltar i Sv2-undervisning och de som inte
deltar som kan ha betydelse för läsfärdigheterna. Tabell . presenterar i vilken
omfattning de elever som deltagit i Sv2-undervisning angett att de haft svenska eller
andra språk som första och bästa språk. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna  och .
De elever med invandrarbakgrund som har ett annat första språk än svenska
och/eller ett annat bästa språk än svenska har i betydlig större utsträckning deltagit i
Sv2-undervisning än de elever med invandrarbakgrund som har svenska och ett annat
Läsning bland elever med invandrarbakgrund

157

Ulf & Karin report-final. qX

01-07-13

16.46

Page 158

12. SKolfaktorer

Tabell .. Deltagande i Sv2-undervisning och resultat på ordtestet och texttest på
svenska årskurs 
undersökning

Stockholmsundersökningen 1993
Stockholmsundersökningen 1994
Stockholmsundersökningen 1995
Stockholmsundersökningen 1996
Totalt

har deltagit i Sv2-undervisning
har ej deltagit i Sv2-undervisning
ordtest
texttest
ordtest
texttest
m
n
m
n
m
n
m
n
32.9
636
16.0
636
34.7
661
20.6
661
32.6

728

16.5

728

35.2

718

20.5

718

32.1

682

15.8

682

34.7

840

19.2

840

33.3

712

16.4

712

35.8

735

19.6

735

32.7

2 758

16.2

2 758

35.1

2 954

19.9 2 954

Tabell .. Andel elever som deltagit i Sv2-undervisning utifrån deras första språk
och bästa språk

första språk
bästa språk

svenska
%
25.2
39.2

svenska och ett annat språk
%
42.3
48.4

ett annat språk än svenska
%
59.5
67.1

språk som första och/eller bästa språk . Dessa i sin tur har i högre grad deltagit i Sv2undervisning än de elever med invandrarbakgrund som har svenska som första
och/eller bästa språk. Bland de elever med invandrarbakgrund som har svenska som
bästa språk har hela . procent deltagit i Sv2-undervisning.
Tabell . visar resultaten på texttestet med eleverna med invandrarbakgrund indelade både efter språkgrupp och efter huruvida eleverna deltagit eller ej deltagit i Sv2undervisning. Tabellen är baserad på resultaten från Stockholmsundersökningarna
, ,  och .
Tabellen visar att bland de  språkgrupperna som redovisas deltar en majoritet i
Sv2-undervisning inom  grupper (arabiska, grekiska, kurdiska, persiska, romani,
somali, spanska, tigrinya och turkiska). Inom  språkgrupper finns en majoritet som ej
deltar i Sv2-undervisning (arameiska, engelska, finska, franska, italienska, kinesiska,
polska, ryska och tyska). Den högsta andelen elever som deltagit i Sv2-undervisning
finns inom den somalispråkiga gruppen (. procent) och den lägsta andelen inom den
tyskspråkiga gruppen (. procent).
Inom samtliga språkgrupper har de elever som ej deltagit i Sv2-undervisningen bättre resultat på texttestet än de som deltagit i Sv2-undervisningen. Skillnaderna mellan
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Tabell .. Sv2-undervisning, språkgrupp och resultat på texttestet
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

elever som deltagit i Sv2-undervisning
m
n
%
14.7
326
61
15.4
48
49
20.5
109
35
17.8
230
41
16.4
22
30
16.7
132
57
19.8
15
24
20.0
32
47
14.8
131
67
17.9
216
59
17.4
95
30
14.1
40
55
17.7
39
49
12.7
51
71
16.4
332
52
15.9
100
54
13.1
310
65
19.7
11
24

elever som ej deltagit i Sv2-undervisning
m
n
%
17.9
209
39
16.3
48
51
21.8
202
65
21.3
355
59
20.9
66
70
19.6
104
43
21.0
52
76
20.6
38
53
18.3
68
33
20.2
160
41
21.3
236
70
14.3
33
45
20.9
44
51
13.6
25
29
20.3
321
48
18.6
85
46
16.0
174
35
22.6
85
76

Samtliga differenser är signifikanta, p <.001

de olika språkgruppernas resultat på texttestet är betydande både bland de som deltagit i Sv2-undervisning och de som ej deltagit i Sv2-undervisning. Bland de elever som
deltagit i Sv2-undervisning har de engelskspråkiga eleverna de bästa resultaten på texttesten (.), medan de somalispråkiga eleverna har de lägsta resultaten (.). Bland de
som ej deltagit i Sv2-undervisning har de tyskspråkiga eleverna de bästa resultaten
(.), medan de somalispråkiga eleverna har de lägsta resultaten (.). Det förefaller
som olika bedömningar av behovet av Sv2-undervisning gjorts i olika grupper. De
somalispråkiga eleverna som ej deltagit i Sv2-undervisning hade medelvärdet . på
texttestet. Bland de elever som deltagit i Sv2-undervisning var medelvärdet lägre för
endast två språkgrupper (somali och turkiska). De engelskspråkiga eleverna som deltagit i Sv2-undervisning hade medelvärdet . på texttestet. Bland de elever som ej deltagit i Sv2-undervisning var medelvärdet lägre för  språkgrupper än för de engelskspråkiga eleverna som deltagit i Sv2-undervisning. Den största skillnaden inom en
språkgrupp mellan de som deltog i Sv2-undervisning och de som ej deltog fanns bland
de franskspråkiga eleverna (.) och den minsta skillnaden fanns bland de romanispråkiga eleverna (.).
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Tabell .. Resultat på texttestet och elevernas trivsel med skolarbetet

mycket bra
ganska bra
inte så bra
inte alls
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
18.1
2 416
52.1
18.4
1 686
36.7
16.8
174
3.8
16.3
34
0.7
14.3
105
6.7
18.0
4 415
100.0

m
21.7
21.4
20.9
18.8
20.9
21.5

svenska elever
n
%
6 263
46.0
6 067
44.9
585
4.3
166
1.2
286
3.5
13 367
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p <.001

12.8. Trivsel i skolan
Frågan om attityder till skolan och skolkamraterna ställdes inte i den första undersökningen , men i de tre efterkommande undersökningarna ,  och .
Tabell . visar resultaten från texttestet för elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever med utgångspunkt från elevens trivsel med skolarbetet.
Tabellen visar att de elever som angett att de trivs mycket bra med skolarbetet utgör
den största gruppen bland både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna. Andelen elever med invandrarbakgrund som trivs mycket bra är dock större (.
procent) än andelen svenska elever som gett samma svar ( procent). Mycket få elever
anger att de inte trivs så bra eller inte alls. För bägge dessa svarsalternativ gäller att andelen svenska elever som angett dessa svar är större än andelen elever med invandrarbakgrund som angett samma svar, . procent respektive . procent bland eleverna med
invandrarbakgrund jämfört med . procent respektive . procent bland de svenska
eleverna. Andelen elever som ej besvarat frågan är större bland eleverna med invandrarbakgrund (. procent) än bland de svenska eleverna (. procent). Möjligen kan
man misstänka att elever med invandrarbakgrund i högre grad än svenska elever ej
besvarat frågan om trivsel med skolarbetet när deras trivsel har varit mindre god.
Trivsel med skolarbetet tycks vara nära kopplat till elevernas resultat på lästesten.
Bland de svenska eleverna sjunker medelvärdena på lästesten med deras trivsel. Bland
eleverna med invandrarbakgrund har de elever som angett att de trivs ganska bra de
bästa resultaten på texttestet, men i övrigt följer lästestresultaten elevernas grad av trivsel.
Tabell . visar resultaten från texttestet för elever med invandrarbakgrund respektive svenska elever med utgångspunkt från elevens trivsel med kamraterna i skolan.
Tabellen visar att majoriteten bland både elever med invandrarbakgrund och svenska elever trivs mycket bra med kamraterna i skolan. Bland de svenska eleverna är dock
andelen som trivs mycket bra med kamraterna i skolan högre än bland eleverna med
invandrarbakgrund,  procent respektive . procent. Bland de elever som inte trivs
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Tabell .. Resultat på texttestet och elevernas trivsel med kamraterna i skolan

mycket bra
ganska bra
inte så bra
inte alls
svar saknas
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
18.3
2 598
56.2
18.4
1 401
30.4
16.2
258
5.5
15.2
50
1.1
14.5
108
6.8
18.1
4 415
100.0

m
21.7
21.2
20.4
19.1
20.8
21.5

svenska elever
n
%
9 228
68.0
3 354
24.9
413
3.1
66
0.5
306
3.6
13 367
100.0

P-värden för texttestet: trivsel med skolkamrater < .001, svensk eller invandrarbakgrund när trivsel med
skolkamrater konstanthålls < .001, trivsel med skolkamrater när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls < .001.

så bra eller inte trivs alls med kamraterna i skolan är å andra sidan andelen elever med
invandrarbakgrund högre än bland de svenska eleverna. . procent av eleverna med invandrarbakgrund trivs inte så bra med kamraterna i skolan, jämfört med . procent av
de svenska eleverna. . procent av eleverna med invandrarbakgrund trivs inte alls med
kamraterna i skolan, jämfört med . procent bland de svenska eleverna. En större
andelen av eleverna med invandrarbakgrund (. procent) än bland de svenska eleverna (. procent) har inte besvarat frågan.
Trivsel med kamraterna i skolan tycks också vara nära kopplat till elevernas resultat
på lästesten. Bland de svenska eleverna sjunker medelvärdena på lästesten med eleverna trivsel med skolkamraterna. Bland eleverna med invandrarbakgrund har de elever
som angett att de trivs ganska bra med kamraterna de bästa resultaten på texttestet,
men i övrigt följer lästestresultaten elevernas grad av trivsel.
I tabell . presenterades uppgifter om trivsel med skolarbetet och kamraterna i
skolan för svenska elever, elever med invandrarbakgrund som bott hela sitt liv i Sverige
och elever med invandrarbakgrund som ej bott hela sitt liv i Sverige (se avsnitt ..).
Några stora skillnader mellan grupperna fanns inte.
I tabell . visades hur eleverna inom de olika språkgrupperna trivs med skolarbetet och kamraterna i skolan (se avsnitt ..). Skillnaderna var små, men signifikanta
både för trivsel med skolarbetet och trivsel med kamraterna i skolan. Vissa språkgrupper tycktes trivas bättre med skolarbetet än med sina skolkamrater.

12.9. Sammanfattning
I kapitlet har analyserats på vilka sätt eleverna med invandrarbakgrund har en skolsituation som skiljer sig från de svenska elevernas och hur denna skillnad hänger samman med läsförmågan. Likaså har vissa skillnader i skolsituationen mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund diskuterats. Analysen har skett utifrån från sju
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perspektiv: skolan, klassen, läraren, läsundervisningen, hemspråksundervisningen, Sv2undervisningen och trivsel i skolan.
Skolan: Majoriteten av både elever med invandrarbakgrund och svenska elever går i
vanliga skolor, men andelen svenska elever som går i vanliga skolor är högre än andelen elever med invandrarbakgrund som går i dessa skolor. Elever med invandrarbakgrund går å andra sidan i högre utsträckning än svenska elever i stadsdelsnämndsskolor
och friskolor. Detta förklaras antagligen av att stadsdelsnämndsskolorna fanns i stadsdelar där invandrare utgör en hög andel av befolkning och flera s.k. friskolor har en speciell profil som riktar sig till familjer som talar andra språk än svenska. Det bästa resultaten på lästesten återfinns bland så väl svenska elever som elever med invandrarbakgrund hos de elever som går i friskolor. En trolig förklaring till detta är att friskolorna
har en annan social rekrytering än de vanliga skolorna. Elever med invandrarbakgrund
var i samtliga fyra Stockholmsundersökningar kraftigt överrepresenterade i de  procent av skolorna som hade de lägsta resultaten på lästesten.
Klasstorlek: De flesta elever bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund går i klasser i storleken  -  elever. Elever med invandrarbakgrund tycks i
något högre grad än svenska elever gå i mindre klasser. Detta kan antagligen till del förklaras av att en del av eleverna med invandrarbakgrund går i hemspråksklasser, sammansatta klasser eller andra typer av klasser som ofta är mindre än ”vanliga klasser”.
Det finns en tendens att eleverna i de större klasserna har bättre resultat på lästesten än
de i de mindre klasserna, med undantag för eleverna i klasser med 31 eller fler elever.
Tendens finns både bland eleverna med invandrarbakgrund och bland de svenska eleverna, men framträder något tydligare bland de svenska eleverna. En trolig förklaring
till detta är att de elever som går i de mindre klasserna ofta går i dessa klasser för att de
har svårigheter.
Lärarens karaktäristik av klassen: En större andel av de svenska eleverna gick i klasser som av lärarna betecknades som ”normal klass”, ”ovanligt trevlig klass” och ”ovanligt duktig klass” än eleverna med invandrarbakgrund. En större andel elever med
invandrarbakgrund än svenska elever finns å andra sidan i klasser som av läraren har
angetts vara ovanligt resurskrävande p.g.a. ”sociala svårigheter”, ”allmänna inlärningsproblem”, ”många lässvaga elever” och ”många elever med annat hemspråk”.
Oavsett hur lärarna har karaktäriserat klasserna så har de svenska eleverna bättre resultat på lästesten än eleverna med invandrarbakgrund. De bästa resultaten har de elever
som gått i klasser som betecknats som ”ovanligt duktiga” bland såväl svenska elever som
elever med invandrarbakgrund. Det lägsta medelvärdet på lästesten bland de svenska
eleverna har de som gått i klasser som angetts ha ”många lässvaga elever”. Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns det lägsta medelvärdet bland de elever som gått i
klasser där enligt lärarna ”allmänna inlärningsproblem” och ”många lässvaga elever”
funnits.
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Resurser i klassen: Svenska elever gick i högre grad än elever med invandrarbakgrund i klasser där speciallärare och/eller elevassistent fanns samt i högre grad i klasser
som inte hade någon extra resurs. Elever med invandrarbakgrund går i högre grad än
svenska elever i klasser där Sv2-lärare, kompanjonlärare, hemspråkslärare och förskollärare fanns. De bästa resultaten bland de svenska eleverna fanns i de klasser som inte
hade några extra resurser och de sämsta resultaten i de klasser som hade en förskollärare
tillgänglig. Bland eleverna med invandrarbakgrund fanns de bästa resultaten bland de
elever som gått i klasser med en elevassistent och de sämsta bland de som gått i klasser
med förskollärare tillgängliga. Resultaten ska rimligen inte tolkas så att förekomsten av
förskollärare i klasserna drar ner resultaten eller att avsaknad på extra personalresurser
leder till bättre resultat, snarare är förekomsten av extra resurser ett tecken på att klasserna av olika skäl har behövt extra stöd. Oavsett vilka resurser som fanns i klasserna
har de svenska eleverna bättre resultat än eleverna med invandrarbakgrund. En högre
andel av eleverna med invandrarbakgrund än av de svenska eleverna gick i klasser där
lärarna bedömde resursläget som otillräckligt. De högsta medelvärdena på lästesten för
både svenska elever och elever med invandrarbakgrund fanns bland de elever som gick
i klasser där lärarna bedömde resursläget som tillräckligt. Oavsett lärarnas bedömningar av resursläget så hade de svenska eleverna bättre resultat på lästesten än eleverna med
invandrarbakgrund.
Årskurshomogena/årskursheterogena klasser: Andelen elever med invandrarbakgrund är ungefär lika stor som andelen svenska elever i de årskursblandade klasserna.
Genomgående har både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund bättre resultat i de årskurshomogena klasserna än i de årskursblandade klasserna.
Skillnaderna i medelvärden på texttestet är i tre av de fyra undersökningarna större mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund i de årskursblandade klasserna än i de årskurshomogena klasserna.
Manlig/kvinnlig lärare: Den överväldigande majoriteten i bägge grupperna har haft
kvinnliga lärare. Några signifikanta skillnader i resultat mellan de elever som haft manliga respektive kvinnliga lärare föreligger inte.
Lärarens modersmål: Den största andelen av såväl svenska elever som elever med
invandrarbakgrund har haft lärare med svenska som modersmål. En betydligt större
andel av eleverna med invandrarbakgrund har dock haft lärare med annat modersmål
än svenska än de svenska eleverna. Detta hänger antagligen delvis samman med att en
del av eleverna med invandrarbakgrund har gått i hemspråksklasser. Någon stor skillnad i resultat finns inte mellan de elever som har haft lärare med svenska som
modersmål och lärare med annat modersmål.
Lärarnas utbildning: Majoriteten bland både de svenska eleverna och eleverna med
invandrarbakgrund undervisades av lärare med lärarutbildning, men en något mindre
andel bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna har haft
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behöriga lärare. Andelen elever som undervisats av lärare utan lärarutbildning är större
bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna. En svag tendens
kan ses för både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna att ju mer
utbildning läraren har desto bättre medelvärden för eleverna på lästesten. Vad som inte
passar in i denna tendens, både bland eleverna med invandrarbakgrund och de svenska
eleverna, är att de elever som undervisats av lärare utan lärarutbildning och utan annan
eftergymnasial utbildning har de bästa medelvärdena på texttestet. Det ska noteras att
denna grupp är mycket liten bland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund samt att ett relativt stort antal elever inte kunnat tas med i analysen eftersom deras lärare inte gett fullständiga svar eller oklara svar om sin utbildning.
Lärarnas erfarenhet: Mer än hälften av eleverna, både de svenska och de med invandrarbakgrund, har haft lärare som har en lärarerfarenhet omfattande  -  år. Eleverna
med invandrarbakgrund tycks i något högre utsträckning än de svenska eleverna ha haft
lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  -  år, medan de svenska eleverna i något
högre utsträckning än eleverna med invandrarbakgrund har haft lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  år och mer. Grupperna har i samma utsträckning haft lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  -  år. Ett positivt samband finns mellan längden på lärarnas lärarerfarenhet och elevernas medelvärden på texttestet.
Lärarbyten: Några stora skillnader finns inte mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund med avseende på hur många lärare de har haft under lågstadietiden. I något högre utsträckning tycks dock eleverna med invandrarbakgrund haft
mer än en lärare under lågstadietiden än de svenska eleverna. De elever som endast har
haft en lärare under lågstadiet har bland såväl eleverna med invandrarbakgrund som
bland de svenska eleverna något bättre resultat på texttestet än de som haft mer än en
lärare.
Läsinlärningsmetoder: Tre läsinlärningsmetoder dominerar bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund; -metoden, traditionell läsinlärning och
blandmetod. Den metod som är mest använd bland såväl elever med elever med invandrarbakgrund som svenska elever är det som betecknats som blandmetod. Skillnaderna
i resultat på texttesten mellan eleverna som har fått undervisning enligt olika läsinlärningsmetoder är svagt signifikant. Bland de svenska eleverna är skillnaderna i resultat
mellan de elever som undervisats enligt någon av de tre metoderna mycket liten, med
det lägsta medelvärde för de elever som undervisats enligt -metoden och det högsta
medelvärdet för de elever som undervisats enligt blandmetod. Skillnaderna bland eleverna med invandrarbakgrund som fått läsundervisning enligt någon av de tre metoderna är något större, men fortfarande inte särskilt stora. De bästa resultaten bland eleverna med invandrarbakgrund har de som undervisats enligt traditionella läsinlärningsmetoder och  och de sämsta resultaten har de som undervisats enligt någon
blandmetod. Skillnaderna mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska ele-
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verna är störst för de som undervisats enligt någon blandmetod och minst för de som
undervisats enligt .
Läsdiagnosmetoder: De vanligaste läsdiagnosmetoderna för både elever med invandrarbakgrund och svenska elever är att läraren lyssnar när eleverna läser och samtalar
med dem om innehållet i texterna. Den minst använda läsdiagnosmetoden för såväl
elever med invandrarbakgrund och som svenska elever är att använda lästest. De bästa
resultaten bland både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna har de
som fått en undervisning där lästest har använts. En förklaring till detta kan vara att
användande av lästest är ett tecken på att läraren mer systematiskt arbetar med att följa
och diagnostisera eleverna läsutveckling än lärare som t.ex. enbart följer läsutvecklingen genom att lyssna hur eleverna läser.
Hemspråksundervisning: Omkring  procent av eleverna med invandrarbakgrund
har deltagit i hemspråksundervisning i någon form. De elever som ej deltagit i hemspråksundervisningen har något bättre resultat på lästesten än de som deltagit i hemspråksundervisningen. Skillnaden är dock inte signifikant. Inte heller när tiden eleverna bott i Sverige, hemspråk och antal böcker i hemmet konstanthålls är skillnaden signifikant mellan de som deltagit respektive ej deltagit i hemspråksundervisning. De elever som deltagit i hemspråksundervisningen skiljer sig i flera avseenden från de som ej
deltagit i hemspråksundervisningen. De elever som deltagit i hemspråksundervisningen har oftare än de som ej deltagit ett annat första språk än svenska, ett annat bästa
språk än svenska och har ej bott i Sverige hela livet. De talar också svenska i mindre
utsträckning hemma än de som ej deltagit i hemspråksundervisningen. De flesta språkgrupper visade upp ett mönster där de elever som ej deltagit i hemspråksundervisning
hade bättre resultat än de som deltagit, men det fanns ett par anmärkningsvärda undantag så som t.ex. den tyska språkgruppen. Det förefaller också som de som ej deltagit i
hemspråksundervisningen genomsnittligt har något mer böcker i hemmet än de som
deltagit. Bland de elever med invandrarbakgrund som kommer från hem med mer än
 böcker har dock de som deltagit i hemspråksundervisningen bättre resultat än de
som ej deltagit. Det är troligt att det finns ytterligare faktorer som är särskiljande, men
som inte kunnat tas med i denna undersökning, så som t.ex. integrering i det svenska
samhället och andra resurser i hemmet förutom böcker. Det tycks som om en betydligt
större andel av de elever som deltagit i hemspråksundervisningen än bland de som ej
har deltagit har en bakgrund som påverkats av en eller flera faktorer som kan anses vara
till nackdel när det gäller att lära sig att läsa på svenska.
Hemspråksklasser: Drygt  procent av eleverna med invandrarbakgrund har gått i
hemspråksklasser. De elever som gått i hemspråksklasser har ungefär samma resultat
som de elever som ej deltagit i hemspråksundervisning och något bättre resultat än de
elever som deltagit i ett par timmars hemspråksundervisning i veckan. Skillnaderna är
dock inte stora och inte heller signifikanta.
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Sv2-undervisning: Andelen elever med invandrarbakgrund som fått Sv2-undervisning under de aktuella åren ligger kring  procent. Så som det rimligen bör vara har
de elever som deltar i Sv2-undervisning lägre resultat än de som inte deltar. Det finns
skillnader mellan de elever som deltar i Sv2-undervisning och de som inte deltar som
kan ha betydelse för läsfärdigheterna. De elever som ej deltagit i Sv2-undervisning har
oftare svenska som sitt första språk och/eller sitt bästa språk än de elever som deltagit i
Sv2-undervisning. Bland de  största språkgrupperna deltar en majoritet i Sv-2 undervisning inom  språkgrupper. Inom samtliga språkgrupper har de elever som ej deltagit i Sv2-undervisningen bättre resultat på texttestet än de som deltagit i Sv2-undervisningen. Skillnaderna mellan de olika språkgruppernas resultat på texttestet är betydande både bland de som deltagit i Sv2-undervisning och de som ej deltagit i Sv2-undervisning. Det förefaller som olika bedömningar av behovet av Sv2-undervisning gjorts i
olika grupper.
Trivsel i skolan: Några stora skillnader mellan eleverna med invandrarbakgrund och
de svenska eleverna finns inte med avseende på trivseln i skolan och med skolkamraterna. En svag tendens kan urskiljas att eleverna med invandrarbakgrund trivs bättre
med skolarbetet än de svenska eleverna trots att det förmodligen är svårare för flera av
dem än för de svenska eleverna. Eleverna med invandrarbakgrund trivs något sämre
med kamraterna i skolan än de svenska eleverna. Resultaten kan ses som ett tecken på
eventuella kamratproblem, men de kan också ses som en del i ett försök från dessa elevgrupper att ge de svar som man tror förväntas. Trivsel i skolan och med kamraterna i
skolan tycks vara nära kopplat till elevernas resultat på lästesten. Bland de svenska eleverna sjunker medelvärdena på lästesten med elevernas trivsel. Bland eleverna med
invandrarbakgrund har de elever som angett att de trivs ganska bra med skolan och
kamraterna de bästa resultaten på texttestet, men i övrigt följer lästestresultaten elevernas grad av trivsel.
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Detta kapitel behandlar antagande  från avsnitt .. (Läsvanor på fritiden bland elever
med invandrarbakgrund skiljer sig från de svenska elevernas läsvanor. Elever med
invandrarbakgrund läser mindre ofta på sin fritid än svenska elever. De elever med
invandrarbakgrund som läser bäst läser också mest på fritiden.) Frågeställningar kopplade till antagandet är: Hur skiljer sig läsvanorna på fritiden bland elever med invandrarbakgrund från de bland de svenska eleverna och hur hänger dessa skillnader samman med skillnader i läsprestationer?
a)
I vilken omfattning lånar eleverna böcker från bibliotek?
b) I vilken omfattning läser någon högt för eleverna hemma?
c)
I vilken omfattning läser eleverna böcker för nöjes skull?
d) I vilken omfattning läser eleverna serietidningar?

13.1. De faktorer som mest skilde elever
med invandrarbakgrund från övriga elever
Tabell . visar de faktorer där de största skillnaderna förelåg mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever med avseende på läsvanor. Samtliga variabler är på en
växande skala, vilket medför att negativa differenser i tabellen innebär att invandrarna
har ”mer” än svenskarna inom dessa områden. (Standardiserade differenser anger hur
många standardavvikelser som skiljer mellan två grupper.)
Tabell .. De faktorer som mest skilde invandrarelever från övriga elever i
Stockholmsundersökningarna -. Standardiserade differenser
sve-inv.
1993
Lånar från
biblioteket -0.36
Läsning av
serier
0.27

1994
Lånar från
biblioteket -0.39
Läsning av
serier
0.32

1995
Lånar från
biblioteket -0.40

1996
Lånar från
biblioteket -0.45

Av de presenterade enkätfrågorna var det en som visade stora skillnader mellan eleverna med invandrarbakgrund och övriga elever vid alla fyra mätningarna: elevernas egna
lån av böcker på bibliotek. Eleverna med invandrarbakgrund gick oftare till biblioteket
och lånade en bok än de svenska eleverna. En av enkätfrågorna visade stora skillnader
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mellan de två aktuella elevgrupperna vid två mättillfällen och bör även nämnas.
Svenska elever läste oftare serier.

13.2. Läsvanor
13.2.1. Lån av böcker på biblioteket
Tabell . visar hur ofta eleverna med invandrarbakgrund respektive de svenska eleverna går till biblioteket och lånar en bok samt resultaten på lästesten. Eftersom frågan
om lån av böcker ställts något olika i undersökningarna ,  och  jämfört
med  redovisas endast svaren från Stockholmsundersökningarna ,  och
.
Tabell .. Lån av böcker på bibliotek och resultat på texttestet

varje dag
nästan varje dag
ungefär 1 gång i veckan
nästan aldrig
aldrig
har ej besvarat frågan
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
16.1
49
1.1
16.6
348
7.9
18.3
1 351
30.1
19.1
1 642
36.7
16.8
696
15.6
17.4
179
8.5
18.1
4 265
100.0

m
19.2
21.0
21.8
21.8
21.0
20.8
21.6

svenska elever
n
30
376
2 615
6 768
2 659
287
12 735

%
0.3
2.9
20.2
52.1
20.6
3.9
100.0

P-värden för texttestet: lån av böcker på bibliotek > .05, svensk eller invandrarbakgrund lån av böcker på
bibliotek konstanthålls < .001, lån av böcker på bibliotek när svensk eller invandrarbakgrund konstanthålls
< .001.

I tabell . visades att elever med invandrarbakgrund oftare lånar böcker på biblioteket än svenska elever. . procent av eleverna med invandrarbakgrund lånade aldrig
böcker från biblioteket jämfört med . procent av de svenska eleverna. Den största
gruppen bland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund lånar
nästan aldrig böcker på biblioteket (. procent respektive . procent).
De elever som lånar böcker på biblioteket varje dag har bland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund de lägsta resultaten på texttestet (.
respektive .). De bästa resultaten på texttestet har bland eleverna med invandrarbakgrund de som nästan aldrig lånar böcker på biblioteket (.) och bland de svenska
eleverna de som lånar ungefär 1 gång i veckan och de som nästan aldrig lånar (. för
båda grupperna). Rimligen ska inte dessa resultat tolkas som att dagliga boklån leder
till sämre läsförmåga utan att det är de svaga läsarna som av olika skäl oftare lånar böcker på biblioteket än de goda läsarna. Skillnaderna mellan resultaten på texttestet för de
elever som lånar böcker på bibliotek i olika omfattning är inte heller signifikanta.
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Tabell . visar i vilken omfattning eleverna med invandrarbakgrund lånade böcker
på bibliotek uppdelade efter språkgrupper.
Tabell .. Språkgrupper och lån av böcker på bibliotek
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

antal elever
531
99
313
533
87
232
67
70
198
393
336
75
81
76
642
186
478
71

medelvärde
1.5
1.4
1.2
1.2
1.4
1.4
1.1
1.3
1.4
1.5
1.3
1.3
1.1
1.7
1.3
1.5
1.5
1.2

Talen i tredje kolumnen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive grupp besvarat frågan om
hur ofta de lånade böcker på bibliotek. Svarsalternativen var; varje dag (), nästan varje dag (), ungefär 
gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig (). Ju närmare ett medelvärde är  desto oftare lånade elever inom respektive grupp böcker från biblioteket.
P-värde: hemspråk < .001

Flera av de grupper som hade höga medelvärden på lästesten (se tabellerna . och
.) tycks i mindre grad än andra grupper låna böcker på bibliotek, medan språkgrupper så som t.ex. den somalispråkiga som hade låga resultat på lästesten är den
grupp med det högsta medelvärdet för bibliotekslån. Signifikansprövningen visar att
det finns en signifikant skillnad mellan olika språkgrupper med avseende på hur ofta
de lånar böcker från bibliotek.
Som jämförelse med de värden som redovisades i tabell ., kan nämnas att de svenska eleverna i Stockholmsundersökningarna , ,  och  sammantaget
(  elever) hade medelvärdet . på fråga om hur ofta de lånade böcker från biblioteket. Samtliga språkgrupper i tabell . har högre medelvärde än de svenska eleverna. Information saknas om vilket språk de böcker var som eleverna med invandrarbakgrund lånade på biblioteket.
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13.2.2. Högläsning av barnet i hemmet
Eleverna i Stockholmsundersökningarna , ,  och  fick frågan hur ofta
de läser högt på svenska för någon hemma. Frågan har haft delvis olika formuleringar
, ,  och , men eftersom frågeinnehållet i princip varit detsamma redovisas undersökningarna tillsammans i tabellen nedan.
Tabell .. Högläsning av barnet i hemmet och resultat på texttestet

varje dag
nästan varje dag
ungefär 1 gång i veckan
nästan aldrig
aldrig
har ej besvarat frågan
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
16.4
551
9.3
17.7
2 064
34.6
18.6
1 682
28.1
19.6
871
14.5
17.8
334
5.6
17.2
210
7.8
18.1
5 712
100.0

m
20.2
21.0
22.0
22.1
21.5
20.5
21.5

svenska elever
n
%
1 142
6.5
5 538
31.4
5 964
33.6
3 612
20.4
781
4.4
363
3.6
17 400
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att eleverna med invandrarbakgrund oftare läser högt hemma varje dag
och nästan varje dag än de svenska eleverna (. procent och . procent jämfört med
. procent och . procent). Det finns också en högre andel elever med invandrarbakgrund som aldrig läser högt hemma än bland de svenska eleverna (. procent jämfört med . procent). Andelen som läser högt hemma ungefär 1 gång i veckan och nästan aldrig är högre bland de svenska eleverna än bland eleverna med invandrarbakgrund (. procent och . procent jämfört med . procent och . procent).
De bästa resultaten på texttestet bland både de svenska eleverna och eleverna med
invandrarbakgrund har de som nästan aldrig läser högt hemma (. respektive .).
De lägsta resultaten på texttestet har de elever, både bland de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund, som läser högt hemma varje dag (. respektive .).
De elever som läser högt hemma ofta är antagligen de elever som läser dåligt och där
föräldrarna känner ett behov att stödja och kontrollera elevernas läsning.
Tabell . visar i vilken omfattning eleverna med invandrarbakgrund läste högt för
någon i hemmet uppdelade efter språkgrupper.
Tabellen visar i stort överensstämmelse med de olika språkgruppernas resultat på lästesten. De grupper som hade höga medelvärden på lästesten (se tabellerna . och .)
har också i mindre grad läst högt för någon hemma än de med lägre resultat.
Skillnaderna är i regel små mellan grupperna. Signifikansprövningen visar dock att det
finns en signifikant skillnad mellan de olika språkgrupperna med avseende på hur ofta
eleverna läste högt för någon hemma. Det lägsta värdet har den tyskspråkiga gruppen
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Tabell .. Språkgrupper och högläsning av barnet i hemmet
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

antal elever
530
95
312
534
87
234
67
69
200
393
337
77
81
96
643
185
487
70

medelvärde
2.3
2.5
2.1
2.0
2.2
2.5
2.2
2.1
2.4
2.3
2.2
2.2
2.2
2.4
2.3
2.5
2.5
1.8

Talen i tredje kolumnen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive språkgrupp besvarat frågan om hur ofta de läste högt för någon hemma. Svarsalternativen var; varje dag (), nästan varje dag (),
ungefär  gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig (). Ju närmare ett medelvärde är 4 desto oftare
läste eleverna högt för någon hemma
P-värde: hemspråk > .001

med . och det högsta de högsta de grekiskspråkiga, turkiskspråkiga och tigrinyaspråkiga eleverna med ..
Som jämförelse med värden redovisade i tabellerna . kan nämnas att de svenska
eleverna i Stockholmsundersökningarna , ,  och  sammantaget ( 
elever) hade medelvärdet . på fråga om hur ofta eleverna läst högt för någon i hemmet. De enda språkgrupperna som har lägre medelvärde än de svenska eleverna var de
finskspråkiga, de engelskspråkiga och de tyskspråkiga.

13.2.3. Bokläsning för nöjes skull
Tabell . visar hur ofta eleverna med invandrarbakgrund respektive de svenska eleverna brukar läsa böcker för nöjes skull när de inte är i skolan samt resultaten på lästesten. Eleverna i undersökningarna  och  tillfrågades om de läste böcker och
eleverna i undersökningarna  och  tillfrågades om de läste böcker på svenska.
Tabell . bygger endast på resultaten från undersökningarna  och .
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Tabell .. Bokläsning på svenska för nöjes skull och resultat på testtestet

varje dag
nästan varje dag
ungefär 1 gång i veckan
nästan aldrig
aldrig
ej besvarat frågan
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
19.0
591
19.0
18.1
1 223
39.5
17.4
577
18.3
17.6
374
12.1
14.0
126
4.1
15.5
78
6.9
17.9
2 969
100.0

m
22.6
21.6
20.8
20.2
18.4
20.9
21.4

svenska elever
n
%
2 082
22.4
3 550
38.2
1 696
18.3
1 311
14.1
268
2.9
240
4.0
9 147
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Tabellen visar att det inte finns några stora skillnader mellan omfattningen av bokläsning bland de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. En något större
andel svenska elever läser böcker på fritiden varje dag (. procent) än elever med
invandrarbakgrund (. procent). Omvänt är andelen elever med invandrarbakgrund
som aldrig läser några böcker (. procent) något större än motsvarande andel bland de
svenska eleverna (. procent). Vid en jämförelse av fördelning av eleverna med invandrarbakgrund som besvarat frågan om bokläsning  och  och de som besvarat
frågan bokläsning på svenska  och  finns inga stora skillnader. Det kan eventuell tolkas som att de flesta elever med invandrarbakgrund läser böcker på svenska när
de läser böcker.
För både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund gäller att
medelvärdena på lästesten minskar i takt med att omfattningen av bokläsandet på fritiden minskar. Inom bägge grupperna har de elever som läser böcker på fritiden varje
dag de bästa resultaten och resultaten sjunker sedan för att vara lägst bland de som aldrig läser en bok på fritiden. Inom varje nivå av omfattning av bokläsandet har de svenska eleverna högre resultat än eleverna med invandrarbakgrund. De elever med invandrarbakgrund som läser böcker varje dag har medelvärden på texttesten som ligger
under medelvärdena för de svenska elever som nästan aldrig läser en bok på fritiden.
Tabell . visar i vilken omfattning eleverna med invandrarbakgrund läste böcker på
svenska hemma uppdelade efter språkgrupper. Tabellen är baserad på resultaten från
Stockholmsundersökningarna  och .
Skillnaderna är små mellan grupperna och tycks inte heller följa något bestämt
mönster. Signifikansprövningen visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de olika språkgrupperna. Det högsta medelvärdet har de persiskspråkiga eleverna
(.) och det lägsta medelvärdet de arameiskspråkiga, romanispråkiga och tyskspråkiga
eleverna (.). Resultaten för de olika språkgrupperna från Stockholmsundersökningarna  och , då eleverna frågades om de läste böcker hemma utan att språk-
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Tabell .. Språkgrupper och bokläsning på fritiden
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

antal elever
292
56
174
308
36
98
26
37
111
204
177
35
43
55
304
109
253
30

medelvärde
2.5
2.4
2.6
2.5
2.7
2.5
2.6
2.6
2.6
2.9
2.7
2.4
2.6
2.5
2.7
2.6
2.5
2.4

Talen i tredje kolumnen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive språkgrupp besvarat frågan om hur ofta de läste böcker på svenska hemma. Svarsalternativen var; varje dag (), nästan varje dag
(), ungefär  gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig (). Ju närmare ett medelvärde är  desto oftare läste elever inom respektive grupp böcker på svenska.
P-värde: hemspråk > .5

et specificerades, visar liknande resultat. De olika språkgruppernas medelvärden är i
stort de samma för dessa två undersökningar som för undersökningarna  och .
Som jämförelse med värden redovisade i tabellerna . kan nämnas att de svenska
eleverna i Stockholmsundersökningarna  och  sammantaget ( elever) hade
medelvärdet . på frågan om hur ofta de läste böcker på svenska hemma. Av de 
språkgrupperna i tabellen ovan hade fyra (franska, persiska, polska och spanska) högre
medelvärden än de svenska eleverna och  (engelska, italienska, kinesiska, kurdiska,
ryska och tigrinya) samma medelvärde som de svenska eleverna.

13.2.4. Läsning av serietidningar
Tabell . visar hur ofta eleverna med invandrarbakgrund respektive de svenska eleverna brukar läsa serietidningar samt resultaten på lästesten. Eleverna i undersökningarna  och  tillfrågades om de läste serietidningar och eleverna i undersökningarna  och  om de läste serietidningar på svenska . Tabell . bygger endast på
resultaten från undersökningarna  och .
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Tabell .. Läsning av serietidningar på svenska och resultat på texttestet

varje dag
nästan varje dag
ungefär 1 gång i veckan
nästan aldrig
aldrig
har ej besvarat frågan
totalt

elever med invandrarbakgrund
m
n
%
18.4
418
13.5
18.3
717
23.0
17.9
597
19.2
18.3
771
24.9
16.0
396
12.9
14.9
70
6.6
17.9
2 969
100.0

m
22.0
21.7
21.8
20.7
18.8
21.1
21.4

svenska elever
n
%
1 524
16.4
2 526
27.1
2 138
23.1
2 177
23.4
543
5.9
239
4.0
9 147
100.0

Samtliga differenser är signifikanta, p < .001

Som framgick av tabell . läser svenska elever något oftare serietidningar än elever
med invandrarbakgrund. Tabellen visar att andelen elever med invandrarbakgrund som
läser serietidningar varje dag är . procent jämfört med . procent bland de svenska
eleverna. Andelen bland elever med invandrarbakgrund som aldrig läser serietidningar
är . procent jämfört med . procent bland de svenska eleverna. Vid en jämförelse
av fördelningen av hur eleverna med invandrarbakgrund besvarade frågan  och
 (”läsning av serietidningar”) och  och  (”läsning av serietidningar på svenska”) finns inga stora skillnader. Det kan eventuellt tolkas som att elever med invandrarbakgrund huvudsakligen läser serietidningar på svenska när de läser serietidningar.
Skillnaden på resultaten på texttestet mellan elever som läser serietidningar i olika
omfattning är signifikant. Likaså är skillnaden mellan svenska elever och elever med
invandrarbakgrund signifikant när serietidningsläsande konstanthålls liksom skillnaden
mellan de som läser serietidningar i olika utsträckning när invandrarbakgrund konstanthålls. Skillnaden mellan de elever som läser serietidningar i olika utsträckning
tycks vara den samma för svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Utifrån
värdena i tabellen kan man anta att det finns ett samband mellan läsande av serietidningar och resultat på lästesten för de svenska eleverna. De bästa resultaten har de som
läser serietidningar varje dag och i takt med att omfattningen av serietidningsläsandet
minskar, sjunker också medelvärdena på lästesten. Bland eleverna med invandrarbakgrund tycks inte sambandet se lika klart ut. De som läser serietidningar varje dag har
de bästa resultaten på texttestet (.). De elever med invandrarbakgrund som läser
serietidningar varje dag har dock obetydligt bättre resultat på texttestet än de som läser
serietidningar nästan varje dag och de som nästan aldrig läser serietidningar (.).
Genomgående har de svenska eleverna bättre medelvärden än eleverna med invandrarbakgrund oavsett omfattningen av serietidningsläsandet. De invandrarelever som läser
serietidningar varje dag har lägre medelvärde på texttestet än de svenska elever som aldrig läser serietidningar.
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Tabell . visar i vilken omfattning eleverna med invandrarbakgrund läste serietidningar på svenska uppdelade efter språkgrupper. Tabellen bygger på resultat från Stockholmsundersökningarna  och .
Tabell .. Språkgrupper och läsning av serietidningar på svenska
språk
arabiska
arameiska
engelska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kurdiska
persiska
polska
romani
ryska
somali
spanska
tigrinya
turkiska
tyska

antal elever
291
55
175
310
36
99
26
37
111
206
178
35
43
57
306
109
250
31

medelvärde
1.8
1.8
2.0
2.2
2.4
2.1
1.7
2.1
1.7
2.0
1.9
1.9
1.9
1.7
2.1
1.9
1.8
2.2

Talen i tredje kolumnen är medelvärden baserad på hur eleverna inom respektive språkgrupp besvarat frågan om hur ofta de läste serietidningar på svenska hemma. Svarsalternativen var; varje dag (), nästan varje
dag (), ungefär  gång i veckan (), nästan aldrig () och aldrig (). Ju närmare ett medelvärde är  desto
oftare läste elever inom respektive grupp serietidningar på svenska.
P-värde: hemspråk > .001

Tabellen visar i stort överensstämmelse med de olika språkgruppernas resultat på lästesten. De grupper som hade höga medelvärden på lästesten (se tabellerna . och .)
läser i regel också i högre grad serietidningar på svenska än de med lägre resultat, men
skillnaderna är små. Signifikansprövningen visar att det inte finns några signifikanta
skillnader mellan de olika språkgrupperna med avseende på omfattningen av serietidningsläsande. Resultaten för de olika språkgrupperna från Stockholmsundersökningarna  och , då eleverna tillfrågades om de läste serietidningar hemma utan
att språket specificerades, visar liknande resultat. De olika språkgruppernas medelvärden är i stort de samma för dessa två undersökningar som för undersökningarna 
och .
Som jämförelse med värden redovisade i tabellerna .. kan nämnas att de svenska
eleverna i Stockholmsundersökningarna  och  sammantaget ( elever) hade
medelvärdet . på frågan om hur ofta de läste serietidningar på svenska. Endast de
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franskspråkiga eleverna hade ett medelvärde som var högre än det för de svenska eleverna.

13.3. Sammanfattning
I kapitlet har skillnader mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever med
avseende på läsvanor analyserats samt skillnader inom gruppen elever med invandrarbakgrund. Elevernas nuvarande läsvanor kan dels ses som ett resultat av elevernas läsfärdigheter – den som läser bra läser mer för nöjes skull. Läsvanorna kan också ses som en
faktor som påverkar läsutvecklingen - den som läser mycket förbättrar sin läsning.
Lån av böcker på biblioteket: Elever med invandrarbakgrund lånade oftare böcker
på biblioteket än de svenska eleverna. De elever som lånar böcker på biblioteket varje
dag har bland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund de lägsta
resultaten på texttestet. De bästa resultaten på texttestet har bland eleverna med invandrarbakgrund de som nästan aldrig lånar böcker på biblioteket och bland de svenska
eleverna de som lånar böcker från biblioteket ungefär 1 gång i veckan och de som nästan aldrig lånar. Flera av de språkgrupper som hade höga medelvärden på lästesten tycks
i mindre grad än andra grupper låna böcker på bibliotek, medan språkgrupper som
hade låga resultat på lästesten i högre grad tycks låna böcker.
Högläsning av barnet i hemmet: Elever med invandrarbakgrund läser oftare högt
hemma än de svenska eleverna. De bästa resultaten på texttestet bland både de svenska
eleverna och eleverna med invandrarbakgrund har de som nästan aldrig läser högt
hemma. De lägsta resultaten på texttestet har de elever, både bland de svenska och eleverna med invandrarbakgrund, som läser högt hemma varje dag. De elever som läser
högt hemma ofta är antagligen till stor del de elever som läser dåligt och där föräldrarna känner ett behov att stödja och kontrollera elevernas läsning. De språkgrupper som
hade höga medelvärden på lästesten har också i något mindre grad läst högt för någon
hemma än de med lägre resultat.
Bokläsning på fritiden: Det fanns inte några stora skillnader i omfattningen av
bokläsning mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. För både
de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund gäller att medelvärdena på
lästesten minskar i takt med att omfattningen av bokläsandet på fritiden minskar. Inom
varje nivå av omfattning av bokläsandet har de svenska eleverna högre resultat än eleverna med invandrarbakgrund. Skillnaderna i bokläsning mellan språkgrupperna är
inte signifikant.
Läsning av serietidningar: De svenska eleverna läste oftare serietidningar än eleverna med invandrarbakgrund. Bland de svenska eleverna finns ett samband mellan läsande av serietidningar och resultat på lästesten. De bästa resultaten har de som läser serietidningar varje dag och i takt med att omfattningen av serietidningsläsandet minskar
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sjunker också medelvärdena på texttestet. Bland eleverna med invandrarbakgrund ser
sambandet inte lika klart ut. Genomgående har de svenska eleverna bättre medelvärden
än eleverna med invandrarbakgrund oavsett omfattningen av serietidningsläsandet.
Skillnaderna mellan olika språkgrupp vad det gäller serietidningsläsning är inte signifikanta.
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Inför den avslutande diskussionen är det nödvändigt att gå tillbaka till den diskussion
som fördes i de inledande kapitlen och som sammanfattades i kapitel . I avsnitt .
uppställes  antaganden om läsförmågan bland elever med invandrarbakgrund. Dessa
antagande utgör utgångspunkten för den första delen av den avslutande diskussionen.
Därefter kommer en del av resultaten från undersökningarna i Stockholm  ‒ 
att ytterligare diskuteras i relation till några kritiska områden. Undersökningens relevans och begränsningar diskuteras därefter. Slutligen pekas på några frågor och problem
som utifrån resultaten i denna rapport behöver undersökas vidare.

14.1. Tidigare antaganden i ljuset av resultaten
från undersökningarna
14.1.1. Läsförmågan bland elever med invandrarbakgrund
jämfört med svenska elevers läsförmåga
Antagande  i avsnitt .. stöds av de resultat som framkommit i Stockholmsundersökningarna  ‒ . Elever med invandrarbakgrund har som grupp lägre genomsnittlig läsförmåga på svenska än elever med helt svensk bakgrund. De svenska elevernas
medelvärde på lästesten var högre än för eleverna med invandrarbakgrund och skillnaderna mellan grupperna var signifikanta. Skillnaden mellan medelvärden för svenska
elever och elever med invandrarbakgrund var . standardavvikelser på ordtestet och
. standardavvikelser på texttestet (se tabell . och .). Detta resultat ligger i linje
med tidigare undersökningar (se kapitel ).
Skillnaderna mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever var större vid
läsning av text än vid läsning av ord (se tabell . och .). En tolkning av detta kan
vara att skillnaden i ordavkodningsförmågan som testas i ordtestet inte är så stor. I texttestet krävdes dock mer än enbart ordavkodning, bl.a. kulturell förförståelse och ordförråd. Också detta resultat ligger i linje med tidigare forskning (se avsnitt ..).
Eleverna med svenskspråkig bakgrund angav att de i större utsträckning hann med
att läsa textremsan på  än eleverna med invandrarbakgrund. Differensen var kraftigt
signifikant (se tabell . och .). Elevernas bedömning av den egna läsförmågan visar
att de svenska eleverna skattade sin läsförmåga högre än eleverna med invandrarbakgrund (se tabell . och .). Det förfaller också som eleverna med invandrarbakgrund
övervärderar sin läsfärdighet jämfört med de svenska eleverna (se avsnitt ..).
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Standardavvikelsen var genomgående högre för gruppen elever med invandrarbakgrund än för de svenska eleverna (se tabell . och .). Detta är ett tecken på att det
bland eleverna med invandrarbakgrund finns större skillnader i läsförmåga än inom
gruppen svenska elever.

14.1.2. Ålder, könssammansättning och läsförmåga
bland eleverna med invandrarbakgrund
Antagande  i avsnitt . stöds i vissa delar och motsägs i andra delar av resultaten från
Stockholmsundersökningarna  ‒ . Könssammansättning skiljer sig inte åt mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever (se tabell .), medan däremot
ålderssammansättning av elever i årskurs  skiljer sig åt mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever (se tabell ..). Andelen elever med invandrarbakgrund
som började skolan för tidigt respektive stått över ett år var större bland eleverna med
invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna.
Läsprestationsmönstret för elever i olika ålderskategorier och olika kön skiljer sig inte
åt mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna (se tabell . och
.). Det ska dock tilläggas att gruppen flickor med invandrarbakgrund inte delades
upp efter språkgrupper, vilket möjligen skulle kunna ge andra resultat i vissa språkgrupper.

14.1.3. Invandringen och läsförmågan
Antagande  i avsnitt . stöds av resultaten från Stockholmsundersökningarna. Elever
med invandrarbakgrund som har bott i Sverige hela livet läser svenska bättre än de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet. Elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet presterar något sämre på ordprovet än eleverna
med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet. Elever med invandrarbakgrund,
oavsett om de bott i Sverige hela livet eller inte, har sämre resultat på texttestet än de
svenska eleverna (se tabell .). Elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela
livet har inte särskilt mycket svårare än svenska barn för att känna igen enstaka ord.
Däremot har elever med invandrarbakgrund, oavsett om det bott hela livet eller ej i
Sverige, svårare för att kunna läsa och förstå hela svenska texter.
De elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet har enligt lärarna en
högre språknivå på skalan A - F, anger att de oftare hinner läsa textremsan på  och
bedömer sin läsförmåga som något bättre än de som ej bott hela livet i Sverige (se tabell
., . och .).
Dessa skillnader i läsförmåga kan delvis ha ett samband med skillnader i bakgrund
mellan dessa grupper. De elever med invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet
talar svenska i större utsträckning hemma (se tabell .) och har mer tillgång till läsmaterial i hemmet än elever med invandrarbakgrund som inte har bott i Sverige hela
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livet. Den mindre tillgången till läsmaterial i hemmet kan i viss mån kompenseras av
att de elever med invandrarbakgrund som ej bott i Sverige hela livet oftare går till biblioteket för att låna böcker än de andra eleverna (se tabell .). De elever med invandrarbakgrund som inte bott i Sverige hela livet har mer sällan fått lyssna till högläsning
hemma innan de kunde läsa och var i mindre grad läskunniga vid skolstarten än övriga elever med invandrarbakgrund (se tabell .). Elever med invandrarbakgrund som
inte bott i Sverige hela livet deltog i något större omfattning i specialundervisning än
övriga elever med invandrarbakgrund (se tabell .).
Däremot finns ingen signifikant skillnad mellan de elever med invandrarbakgrund
som bott i Sverige hela livet och de som inte bott i Sverige hela livet vad det gäller 
och videotittande (se tabell .), frivillig läsning av böcker och serietidningar, hur ofta
de läser högt för någon i hemmet samt hur ofta någon pratar med dem om vad som de
har läst (se tabell .). Inte heller tycks det finnas några skillnader mellan eleverna med
invandrarbakgrund som bott i Sverige hela livet och de som ej bott i Sverige hela livet
vad det gäller trivsel med skolarbetet (se tabell .).

14.1.4. Läsförmågan hos elever med invandrarbakgrund
från olika språkgrupper/ kulturkretsar
Antagande  i avsnitt . stöds också i stort, men med vissa undantag, av resultaten från
Stockholmsundersökningarna  ‒ . Läsförmågan är högre bland elever med
invandrarbakgrund som kommer från språkgrupper/kulturkretsar vars språk, kultur
och skriftspråk ligger nära det svenska språket/den svenska kulturen än bland andra elever med invandrarbakgrund. De bästa resultaten på lästesten bland eleverna med invandrarbakgrund bland de största språkgrupperna hade de elever som talade tyska, engelska, italienska, kinesiska, polska och finska. Den tyskspråkiga gruppen hade bättre
resultat än de svenska eleverna på texttestet och den engelskspråkiga gruppen hade
nästan samma resultat som den svenska gruppen. Elever som talar arabiska, kurdiska,
arameiska, turkiska, romani och somali tycks ha stora svårigheter att läsa och förstå
svensk text. Skillnaderna i resultat mellan olika språkgrupper på texttestet är mycket
större än på ordtestet (se tabell . och .).
När eleverna grupperades efter språkfamiljer och språkgrupper har den germanska
och den uraliska språkfamiljen de bästa resultaten bland de största språkfamiljerna/språkgrupperna. De sämsta resultaten har den altaiska språkfamiljen (se
tabell .). När eleverna grupperades efter kulturkretsar hade eleverna med rötter i
norra Västeuropa och Nordamerika, ett medelvärde som är något högre än det svenska
medelvärdet. Det lägsta medelvärdet har eleverna med rötter i Afrika söder om Sahara
(se tabell .). När eleverna grupperades efter vilket skriftsystem som används i olika
språk hade de elever som kommer ifrån kulturer med icke-alfabetiska skriftsystem, dvs.
elever med kinesiska och japanska som modersmål, de högsta medelvärdena. Denna
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grupp är dock inte särskilt stor. Eleverna som kommer ifrån kulturer med latinskt
skriftsystem utgör c:a  procent av samtliga elever med invandrarbakgrund i undersökningen (se tabell .). I stort följer medelvärdena mönstret, att ju närmare ett kulturområde kan antas vara det svenska desto högre medelvärden (se tabell . och
.). Olikheter i språk, kultur och skrift tycks spela en roll för läsinlärningen på ett
andraspråk, men det finns antagligen en rad faktorer som modifierar detta. Sådana faktorer kan vara språkets status, vilken roll skriftspråket spelar i en kultur, synen på bildning i olika kulturer samt invandrargruppernas status och socioekonomiska ställning i
Sverige.
Rangordningen för de olika grupperna när det gäller av läraren skattad språknivå på
skalan A - F är inte exakt den samma för de olika språkgrupperna som i texttestet, men
det är samma grupper som vi hittar högst upp och längst ner på listan som i texttestet
(se tabell .). Skälen till vissa variationer kan vara att språknivå inte angetts för en del
elever från vissa språkgrupper eftersom läraren anser att dessa elever talar så bra svenska att elevens språkfärdigheter i svenska inte har angetts på skalan A - F. Elevernas
självskattade färdighet att läsa textremsan stämmer inte heller helt överens med rangordningen för resultaten på lästesten. Det kan noteras att språkgrupper som hade resultat på lästesten betydligt under den svenska gruppens anser sig kunna läsa textremsorna på  nästan lika bra som den svenskspråkiga gruppen (se tabell .). Rangordningen för hur eleverna i de olika språkgrupperna skattar sin läsförmåga avviker från
rangordningen för språkgruppernas resultat på lästesten (se tabell .). Eleverna i flera
språkgrupper anser sig kunna läsa bättre eller lika bra som de svenska eleverna trots att
deras faktisk läsfärdigheter på lästesten genomsnittligt ligger lägre (se avsnitt ..).
Skillnader i läsförmågan på svenska mellan elever med invandrarbakgrund från olika
språkgrupper / kulturkretsar kan delvis ha ett samband med skillnader i bakgrund mellan dessa grupper. Signifikanta skillnader finns för medelvärdena mellan eleverna från
de olika språkgrupperna vad det gäller huruvida de har bott eller ej bott i Sverige hela
livet (se tabell .), läskunskaper på annat språk (se tabell . och .), tillgång till
läsmaterial hemma (se tabell .), omfattning av - och videotittande (se tabell
.), hur ofta svenska talas i hemmet (se tabell .), trivsel i skolan (se tabell .),
deltagande i hemspråksundervisning (se tabell .) och deltagande i Sv2-undervisning
(se tabell .).

14.1.5. Hemfaktorer och läsförmågan
Antagande  i avsnitt . stöds av resultaten från Stockholmsundersökningarna  ‒
. Läsförmågan är högre bland elever med invandrarbakgrund som oftare talar svenska i hemmet, anser att svenska är deras bästa språk, har större tillgång till läsmaterial i
hemmet och som ser mindre på  och video.
De förhållanden som elever med invandrarbakgrund oftast har i hemmet skiljer sig
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i flera avseende från dem som de svenska eleverna oftast har (se tabell .). De elever
som hade en helt svenskspråkig bakgrund hade i hemmet fler vuxenböcker (se tabell
.) och barnböcker (.) och oftare tillgång till en daglig tidning än eleverna med
invandrarbakgrund. Svenska elever har också oftare en kvällstidning i hemmet än elever med invandrarbakgrund (se tabell . och .).
Bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund tycks ett positivt samband finnas mellan antal böcker i hemmet och resultat på lästesten, detta samband är
troligen starkare bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna
(se tabell .). Också vad det gällde antal barnböcker i hemmet tycks, bland så väl
svenska elever som elever med invandrarbakgrund, finnas ett positivt samband mellan
resultaten på lästesten och antal barnböcker i hemmet. Också här kan antas att detta
samband är starkare bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna (se tabell .). Både bland eleverna med invandrarbakgrund och de svenska
eleverna har de elever som kommer från hem med dagstidning bättre resultat på lästesten än de som kommer från hem som saknar dagstidning (se tabell .). Sambandet
mellan tillgång till kvällstidning och läsresultat är mer svårtydbart. De bästa resultaten
bland både de svenska eleverna som eleverna med invandrarbakgrund har de elever som
kommer från hem som nästan aldrig har en kvällstidning. Bland de svenska eleverna
har de som alltid har en kvällstidning de sämsta resultaten, medan bland eleverna med
invandrarbakgrund har de som aldrig har en kvällstidning hemma de sämsta resultaten
(se tabell .).
Merparten av eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna har en
/video konsumtion av ungefär samma omfattning. Bland eleverna med invandrarbakgrund finns dock en högre andel än bland de svenska eleverna som inte alls ser på
/video och också en mycket högre andel som ser på /video hela kvällen. De bästa
resultaten på lästesten inom både gruppen svenska elever och elever med invandrarbakgrund finns bland de måttliga /video tittarna. Mönstret är ungefär detsamma
bland de svenska eleverna som bland eleverna med invandrarbakgrund. Medelvärdet på
texttestet ökar svagt till en viss nivå av - och videotittande och minskar därefter (se
tabell .).
Någon i hemmet har läst högt för barnet före skolstarten i högre utsträckning bland
de svenska barnen än bland barnen med invandrarbakgrund. Desto oftare någon har
läst högt för barnet i hemmet desto bättre resultat har de i regel på lästesten. Detta gäller för både barnen med invandrarbakgrund och de helt svenskspråkiga barnen (se
tabell .). De svenskspråkiga barnen kunde också i högre utsträckning läsa före skolstarten än barnen med invandrarbakgrund. Desto mer omfattande läskunskaper barnen hade före skolstarten desto bättre resultat hade de på lästesten både bland barnen
med invandrarbakgrund och de svenskspråkiga barnen (se tabell .).
Föräldrarna till de flesta elever, bland såväl de svenska eleverna som bland eleverna
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med invandrarbakgrund, talar ibland med sina barn om vad de har läst. Dessa elever
har också de bästa resultaten på lästesten. De sämsta resultaten har de elever, bland såväl
svenska elever som elever med invandrarbakgrund, vars föräldrar ofta talar med sina
barn om vad de har läst. En högre andel bland föräldrarna till elever med invandrarbakgrund talar ofta med sina barn om vad de har läst än bland föräldrarna till de svenska eleverna (se tabell .).
Inom gruppen elever med invandrarbakgrund finns skillnader mellan eleverna med
avseende på språkbakgrund. De elever med invandrarbakgrund som angett att svenska
var deras första språk har bättre resultat på lästesten än de som har angett ett annat
språk som första språk. Testresultaten visar upp en fallande skala från dem som enbart
angett svenska som första språk via dem som angett svenska och ett annat språk som
första språk till dem som angett ett annat språk än svenska som första språk (se tabell
.). Omkring en tredjedel av alla de elever som definierats som invandrarelever anger
att svenska var deras första språk. Omkring två tredjedelar ansåg i mars i årskurs  att
svenska var deras bästa språk. Antagligen har ungefär en tredjedel av eleverna med
invandrarbakgrund genomgått någon form av språkbytesprocess mellan den första
språkinlärningen och vårterminen i årskurs  (se tabell .). De elever som angett att
svenska var deras bästa språk hade bättre resultat på lästesten än de som angett ett annat
språk som sitt bästa (se tabell .). Elever från hem där bägge föräldrarna talade svenska med barnet hade bättre resultat på lästesten än de från hem där enbart en förälder
talade svenska med barnet. Dessa i sin tur läste bättre än de elever från hem där bägge
föräldrarna talade ett annat språk än svenska med barnet (se tabell .).

14.1.6. Skolfaktorer och läsförmågan
Antagande  i avsnitt . stöds till viss del av resultaten från Stockholmsundersökningarna  ‒ . Skolsituationen för eleverna med invandrarbakgrund skiljer sig i vissa
avseende från de svenska elevernas.
Majoriteten av både elever med invandrarbakgrund och svenska elever går i vanliga
skolor, men andelen elever med invandrarbakgrund som går i friskolor är högre än
motsvarande andel bland de svenska eleverna. Det bästa resultaten på lästesten återfinns
bland så väl svenska elever som elever med invandrarbakgrund hos de elever som går i
friskolor (se tabell .). Elever med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade
i de  procent av skolorna som hade de lägsta resultaten på lästesten (se tabell . och
.).
De flesta elever bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund går i
klasser med  -  elever. Elever med invandrarbakgrund tycks i något högre grad än
svenska elever gå i mindre klasser (se tabell .). Det finns en tendens att eleverna i de
större klasserna har bättre resultat på lästesten än de i de mindre klasserna, med undantag för eleverna i klasser med  eller fler elever. Denna tendens finns både bland
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eleverna med invandrarbakgrund och bland de svenska eleverna, men framträder något
tydligare bland de svenska eleverna.
En större andel av de svenska eleverna gick i klasser som av lärarna betecknades som
”normal klass”, ”ovanligt trevlig klass” och ”ovanligt duktig klass” än av eleverna med
invandrarbakgrund, medan det omvända gällde för klasser som av läraren har angetts
vara ovanligt resurskrävande p.g.a. ”sociala svårigheter”, ”allmänna inlärningsproblem”,
”många lässvaga elever” och ”många elever med annat hemspråk”. De bästa resultaten
bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund har de som gått i klasser
som betecknats som ”ovanligt duktiga” (se tabell .).
Svenska elever gick i högre grad än elever med invandrarbakgrund i klasser där speciallärare och/eller elevassistent fanns samt i högre grad i klasser som inte hade någon
extra personalresurs. Elever med invandrarbakgrund gick i högre grad än svenska elever i klasser där Sv2-lärare, kompanjonlärare, hemspråkslärare och förskollärare fanns
(se tabell .). En högre andel av eleverna med invandrarbakgrund än av de svenska
eleverna gick i klasser där lärarna bedömde resursläget som otillräckligt. De högsta
medelvärdena på lästesten för både svenska elever och elever med invandrarbakgrund
fanns bland de elever som gick i klasser där lärarna bedömde resursläget som tillräckligt (se tabell .).
Andelen elever med invandrarbakgrund är ungefär lika stor som andelen svenska
elever i de årskursblandade klasserna. Genomgående har både de svenska eleverna och
eleverna med invandrarbakgrund bättre resultat i de årskurshomogena klasserna än i de
årskursblandade klasserna (se tabell .).
Den överväldigande majoriteten i bägge grupperna har haft kvinnliga lärare (se tabell
.) och den största andelen av såväl svenska elever som elever med invandrarbakgrund
har haft lärare med svenska som modersmål. En betydligt större andel av eleverna med
invandrarbakgrund har dock haft lärare med annat modersmål än svenska än de svenska eleverna (se tabell .). Majoriteten bland både de svenska eleverna och eleverna
med invandrarbakgrund undervisades av lärare med lärarutbildning, men en något
mindre andel bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna har
haft behöriga lärare. En svag tendens kan ses för både eleverna med invandrarbakgrund
och de svenska eleverna att ju mer utbildning läraren har desto bättre medelvärden för
eleverna på lästesten (se tabell .). Mer än hälften av eleverna, både de svenska och
de med invandrarbakgrund, har haft lärare som har en lärarerfarenhet omfattande
 -  år. Eleverna med invandrarbakgrund tycks i något högre utsträckning än de
svenska eleverna ha haft lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  -  år, medan de
svenska eleverna i något högre utsträckning än eleverna med invandrarbakgrund har
haft lärare med en lärarerfarenhet motsvarande  år och mer (se tabell .). Ett positivt samband tycks finnas mellan längden på lärarnas lärarerfarenhet och elevernas
medelvärden på texttestet bland både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska
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eleverna. Några stora skillnader finns inte mellan de svenska eleverna och eleverna med
invandrarbakgrund med avseende på hur många lärare de har haft under lågstadietiden.
I något högre utsträckning tycks dock eleverna med invandrarbakgrund haft mer än en
lärare under lågstadietiden än de svenska eleverna. De elever som endast har haft en
lärare under lågstadiet har bland såväl eleverna med invandrarbakgrund som bland de
svenska eleverna något bättre resultat på texttestet än de som haft mer än 1 lärare (se
tabell .).
-metoden, traditionell metod och blandmetod är de läsinlärningsmetoder som
dominerar bland både svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Den metod
som är mest använd bland såväl elever invandrarbakgrund som svenska elever är den
som betecknats som blandmetod. Skillnaderna i resultat på texttestet mellan elever som
har fått undervisning enligt olika metoder är små (se tabell .). De vanligaste läsdiagnosmetoderna som används både bland elever med invandrarbakgrund och svenska elever är att läraren lyssnar när eleverna läser och samtalar med dem om innehållet
i texterna. Lästest däremot är den minst använda läsdiagnosmetoden i bägge grupperna. De bästa resultaten bland både eleverna med invandrarbakgrund och de svenska
eleverna har de som fått en undervisning där lästest har använts (se tabell .).
Några stora skillnader mellan eleverna med invandrarbakgrund och de svenska eleverna finns inte med avseende på trivseln i skolan och med skolkamraterna. En svag
tendens kan dock urskiljas att eleverna med invandrarbakgrund trivs bättre med skolarbetet (.), men något sämre med kamraterna i skolan än de svenska eleverna (se
tabell .). Trivsel i skolan och med kamraterna i skolan tycks vara nära kopplat till
elevernas resultat på lästesten. Bland de svenska eleverna sjunker medelvärdena på lästesten med elevernas trivsel. Bland eleverna med invandrarbakgrund har de elever som
angett att de trivs ganska bra med skolan och kamraterna de bästa resultaten på texttestet, men i övrigt följer lästestresultaten elevernas grad av trivsel.
Omkring  procent av eleverna med invandrarbakgrund har deltagit i hemspråksundervisning i någon form (se tabell .). Det finns ingen signifikant skillnad
på lästesten mellan de som deltagit respektive ej deltagit i hemspråksundervisningen (se
tabell .). Inte heller när invandringen till Sverige, hemspråk och antal böcker i
hemmet konstanthålls är skillnaden signifikant mellan de som deltagit respektive ej deltagit i hemspråksundervisning (se tabell ., . och .). Det finns skillnader
mellan de elever med invandrarbakgrund som deltagit respektive ej deltagit i hemspråksundervisning. De elever som deltagit i hemspråksundervisningen har oftare än de
som ej deltagit ett annat första språk än svenska, ett annat bästa språk än svenska och
har ej bott i Sverige hela livet (se tabell . och .). De talar också svenska i mindre
utsträckning hemma än de som ej deltagit i hemspråksundervisningen (se tabell .).
De flesta språkgrupper visade upp ett mönster där de elever som ej deltagit i hemspråksundervisning hade bättre resultat än de som deltagit, men det fanns ett par
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anmärkningsvärda undantag (se tabell .). Det förefaller också som de som ej deltagit i hemspråksundervisningen genomsnittligt har något mer böcker i hemmet än de
som deltagit (se tabell .). Drygt  procent av eleverna med invandrarbakgrund har
gått i hemspråksklasser (.). Skillnaderna i medelvärden på lästesten mellan de elever som gått i hemspråksklasser, de som ej deltagit i hemspråksundervisning och de som
deltagit i ett par timmars hemspråksundervisning i veckan är inte signifikanta (se tabell
.). (För vidare diskussion kring hemspråkundervisningen se avsnitt .. och
...)
Andelen elever med invandrarbakgrund som fått Sv2-undervisning under de aktuella åren ligger kring  procent (se tabell .). De elever som deltar i Sv2-undervisning
har lägre resultat än de som inte deltar (se tabell .). Det finns skillnader mellan de
elever som deltar i Sv2-undervisning och de som inte deltar som kan ha betydelse för
läsfärdigheterna. De elever som ej deltagit i Sv2-undervisning har oftare svenska som
sitt första språk och/eller sitt bästa språk än de elever som deltagit i Sv2-undervisning
(se tabell .). Bland de  största språkgrupperna deltar en majoritet i Sv-2 undervisning inom  språkgrupper. Inom samtliga språkgrupper har de elever som ej deltagit i Sv2-undervisningen bättre resultat på texttestet än de som deltagit i Sv2-undervisningen. Skillnaderna mellan de olika språkgruppernas resultat på texttestet är betydande både bland de som deltagit i Sv2-undervisning och de som ej deltagit i Sv2-undervisning (se tabell .).

14.1.7. Läsvanor och läsförmåga bland elever med invandrarbakgrund
jämfört med svenska elever
Antagande  i avsnitt . stöds till vissa delar av resultaten från Stockholmsundersökningarna  ‒ . Läsvanor på fritiden bland elever med invandrarbakgrund skiljer sig från de svenska elevernas läsvanor i vissa avseenden. Elever med invandrarbakgrund tycks läsa ungefär lika ofta på sin fritid som svenska elever. Elever med invandrarbakgrund lånar oftare böcker på biblioteket än de svenska eleverna (se tabell .
och .) och läser oftare högt på svenska hemma för någon än de svenska eleverna (se
tabell . och .). De läser böcker för nöjes skull ungefär i samma utsträckning som
de svenska eleverna (se tabell .), men mer sällan serietidningar (se tabell .).
De elever med invandrarbakgrund som läser bäst läser också mest på fritiden. För
både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund gäller att medelvärdena
på lästesten minskar i takt med att omfattningen av bokläsandet på fritiden minskar (se
tabell .). Bland de svenska eleverna finns ett samband mellan läsande av serietidningar och resultat på lästesten. De bästa resultaten har de som läser serietidningar varje
dag och i takt med att omfattningen av serietidningsläsandet minskar sjunker också
medelvärdena. Bland eleverna med invandrarbakgrund ser dock detta samband inte
lika klart ut (se tabell .).
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Lån av böcker på biblioteket och högläsning av eleven hemma tycks ha ett negativt
samband med läsförmågan. När elevernas resultat på texttestet jämförs utifrån hur ofta
de lånar böcker på biblioteket har de som lånar böcker på biblioteket varje dag, både
bland de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund, de lägsta resultaten.
De bästa resultaten har bland eleverna med invandrarbakgrund de som nästan aldrig
lånar böcker på biblioteket och bland de svenska eleverna de som lånar böcker från biblioteket ungefär  gång i veckan och de som nästan aldrig lånar böcker från biblioteket
(se tabell .). När elevernas resultat på texttestet jämförs utifrån hur ofta de läser högt
hemma har de svenska elever och de elever med invandrarbakgrund som nästan aldrig
läser högt hemma de bästa resultaten. De lägsta resultaten har de elever, både bland de
svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund, som läser högt hemma varje
dag (se tabell .).

14.2. Några kritiska områden
Baserat på resultaten från Stockholmsundersökningarna  ‒  kan några resultat
lyftas fram som speciellt intressanta och viktiga för fortsatt diskussion och forskning
inom några kritiska områden.

14.2.1. Användning av svenska
En slutsats som ligger nära till hands att dra utifrån de analyser som gjorts av det insamlade materialet är att ju mer elever med invandrarbakgrund använder svenska språket
desto bättre blir elevens läsning på svenska. De elever med invandrarbakgrund som har
svenska som första språk läser bättre än de med ett annat första språk. De elever vars
båda föräldrar oftast talade svenska med barnet läser bättre än de elever från hem där
en förälder oftast talade svenska med barnet och dessa i sin tur läser bättre än de elever
som kom från hem där föräldrarna oftast talade ett annat språk än svenska med barnet.
Att ökad exponering för ett språk också ger bättre kunskaper på detta språk är en rimlig slutsats. Dessa resultat måste dock bedömas med avseende på vilka andra variabler
som kan spela en roll i detta samband. Det förefaller troligt att användningen av svenska i hemmet hänger samman med familjens sammansättning, dvs. om någon av föräldrarna har svenska som första språk eller inte. Likaså hänger troligen också språkanvändningen samman med hur länge familjen och dess medlemmar bott i Sverige. De
elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige visade sig också ha bättre
resultat på lästesten än de elever med invandrarbakgrund som inte bott hela livet i
Sverige. Graden av användning av svenska i familjen kan antagligen också ses som ett
mått på graden av integrering i det svenska samhället. När konstaterandet kan göras att
ju mer svenska eleverna använder desto bättre resultat har de på lästesten så är detta tro-
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ligen inte enbart en språklig fråga utan också en fråga om integrering, kontakter med
det svenska samhället och status i samhället.

14.2.2. Tvåspråkighet
Kopplat till resonemanget ovan kan frågan ställas vilken roll kunskaper i ett annat språk
spelar för språkfärdigheterna på svenska i allmänhet och för läsförmågan på svenska i
synnerhet. Är det möjligt för eleverna att bli tvåspråkiga och därmed också ha förmågan att läsa på två språk eller är det bättre att enbart satsa på svenska?
Tvåspråkighet betraktas ofta som en tillgång, men diskuteras också ibland som om
det vore ett problem. Tvåspråkighet är ett mål som uppställts i läroplanen. Värdet av
kunskaper i hemspråket kan betraktas från två perspektiv; dels som en väg till att förbättra kunskaperna i svenska och dels som ett värde i sig. Ur detta perspektiv kan diskuteras om det är möjligt att lära sig läsa på två språk och om detta har en positiv eller
negativ inverkan på inlärningen på svenska och/eller på hemspråket. Resultaten att ju
mer man använder svenska desto bättre kan man läsa på svenska skulle ju möjligen
kunna tolkas som att användningen av hemspråket måste begränsas för att ge utrymme åt svenskan. Å andra sidan finns det inget som utesluter att eleven kan få tillräcklig
exponering på två språk för att lära sig dessa väl. Möjligen ställer detta dock särskilda
krav på såväl skola som hem. Av särskilt intresse är då att speciellt studera vilka bakgrundsfaktorer som kan vara gemensamma för elever som har goda läsresultat på både
svenska och hemspråket. Relationen mellan läsningen på svenska och på hemspråket
behövs belysas ytterligare.
Ur detta perspektiv är diskussionen kring hemspråksundervisning/modersmålsundervisning viktig. Tanken med hemspråksundervisningen är bl.a. att undervisningen
ska vara ett stöd för inlärningen av svenska (Hyltenstam & Tuomela, ). En spontan slutsats som skulle kunna dras av detta material är att hemspråksundervisningen
inte bidragit till att utveckla svenskan. En sådan slutsats kan dock vara förhastad av flera
skäl. Skillnaderna i resultat mellan de som deltagit i hemspråksundervisning och de
som ej deltagit är inte särskilt stora, för samtliga undersökningar sammantaget endast
. poäng på texttestet, och heller inte signifikanta. Eftersom de som deltagit i hemspråksundervisningen oftare har haft ett sämre utgångsläge vad det gäller det svenska
språket än de som ej deltagit är det rimligt att anta att dessa elever också behöver mer
tid för att utveckla sin svenska. Enligt Cummins () behöver elever med ett annat
hemspråk än skolspråket  -  år för att hämta in det språkliga försprång som de elever
har som talar majoritetsspråket. I vilken mån hemspråksundervisningen har kunnat
bidra till att hjälpa till med denna språkliga inhämtning kan egentligen först avgöras i
grundskolans senare årskurser.
Ytterligare skäl som kan anföras för en mer komplex tolkning av resultaten är de
skillnader som finns mellan olika språkgrupper, mellan elever med olika tillgång till
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böcker i hemmet samt mellan de som talar svenska i olika utsträckning i hemmet. De
flesta språkgrupper visade upp ett mönster där de elever som ej deltagit i hemspråksundervisning hade bättre resultat än de som deltagit, men det fanns ett par
anmärkningsvärda undantag så som t.ex. den tyska språkgruppen. Likaså är det intressant att notera att bland de eleverna med ett större antal böcker i hemmet, vilket kan
ses som ett mått på resurser i hemmet, var medelvärdena på texttestet något bättre
bland de som deltagit i hemspråksundervisning än bland de som ej deltagit. Också
bland de elever som alltid eller nästan alltid talade svenska hemma var medelvärdet på
texttestet något bättre bland de elever som deltagit i hemspråksundervisning än bland
de som inte deltagit.

14.2.3. Föräldrarnas ”språkmedvetenhet”
När barn växer upp i en miljö där olika språk talas kan föräldrarnas förhållningssätt till
de olika språken och den språkliga situationen vara av betydelse. Den kan finnas fog
för att tala om föräldrarnas ”språkmedvetenhet” som en faktor som påverkar elevernas
språkinlärning och därmed också läsinlärningen. ”Språkmedvetenheten” är antagligen
en fråga om intresse för språk och läsning. Ett sådant intresse bör återspeglas i de läsvanor föräldrarna har. Vidare kan antas att ”språkmedvetenheten” också yttrar sig som en
förståelse för de särskilda problem som barnet står inför i sin språksituation och att
familjen i något avseende har en strategi för att underlätta barnets språkutveckling. En
sådan strategi kan ha olika mål. Vissa föräldrar kan välja att helt satsa på svenska och
talar därmed svenska hemma och understödjer utvecklingen av svenska på olika sätt,
medan andra föräldrar vill att deras barn ska bli tvåspråkiga och försöker finna olika
vägar att exponera barnen för såväl svenska som hemspråket. Dessa strategier kan innebära att barnet sätts i undervisning och aktiviteter av olika slag i skolan och under fritiden för att understödja språkutveckling på ett eller två språk och att man i hemmet
bestämt sig för vilket/vilka språk man ska tala. En sådan ”språkmedvetenhet” kontrasterar mot familjer som inte har reflekterat över sin språksituation, som inte har något
egentligt förhållningssätt till språken i omgivningen och som inte satt upp några mål
för vilket/vilka språk barnet ska lära sig.
Några variabler som gör det direkt möjligt att avläsa föräldrarnas språkmedvetenhet
i undersökningsmaterialet finns inte. Antalet böcker i hemmet kan kanske ses som en
indirekt indikator på språkmedvetenhet. Sambandet mellan antalet böcker i hemmet
och läsning är knappast ett resultat av böckernas fysiska närvaro i hemmet, utan snarare är det så att antal böcker är ett uttryck för såväl familjens ekonomiska resurser som
familjens intressen.
Intressant i detta sammanhang är att antalet böcker i hemmet tycks ha ett starkare
samband med läsförmågan bland eleverna med invandrarbakgrund än bland de svenska eleverna. Liknande resultat kunde också utläsas av den svenska -undersökning-
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en (Taube & Fredriksson, ). Vidare kan också noteras att de elever som deltog i
hemspråksundervisning (både några hemspråkstimmar i veckan och hemspråksklasser)
och som hade mer än  böcker i hemmet hade bättre resultat på lästesten än de elever som hade samma mängd böcker i hemmet men ej deltagit i hemspråksundervisning. Bland de elever som hade mindre än  böcker i hemmet var relationen den
omvända, de som ej deltagit i hemspråksundervisning hade bäst resultat (se tabell
.). Möjligen är det så att dessa elever med mycket böcker hemma och som deltagit
i hemspråksundervisning, just kommer från ”språkmedvetna” hem med en strategi för
att understödja barnens språkutveckling på två språk.

14.2.4. Läsning och självskattning
Ett intressant resultat som framgår av det insamlade materialet är relationen mellan elevernas självskattning av sin läsförmåga och deras faktiska läsförmåga (se tabellerna .
och .). Bland både de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund finns
en god överensstämmelse mellan eleverna självskattning och deras faktiska färdigheter.
De som läser bra skattar sin läsfärdighet högre än de som läser mindre bra. Intressanta
är att jämföra självskattningen mellan de svenska eleverna och eleverna med invandrarbakgrund. De elever med invandrarbakgrund som anger att de läser mycket bra har
genomsnittligt resultat på lästesten som motsvarar de som de svenska eleverna har som
läser medel bra. Uppenbarligen överskattar många elever med invandrarbakgrund sin
läsfärdighet.
Andra undersökningar har kommit fram till liknande resultat. När de svenska resultaten i -undersökningen (Taube & Fredriksson, ) analyserades med avseende på
skillnader mellan svenska elever och invandrarelever fanns liknande skillnader som de
nu funna i Stockholmsundersökningarna. I en norsk studie av fyra invandrarelevers läsning framkom att eleverna övervärderade sina läskunskaper på norska (Iversen
Kulbrandstad, ). Erfarna lärare i svenska som andra språk har också gjort liknande
observationer (Frisell, ).
Att elever med invandrarbakgrund överskattar sin läsförmåga kan ha flera förklaringar. Det är troligt att elever med invandrarbakgrund som läser relativt bra uppmuntras av lärarna. Det kan möjligen misstolkas av dessa elever och få dem att tro att
deras läsförmåga är bättre än vad den är (Frisell, ). En annan förklaring kan vara
att stora delar av gruppen elever med invandrarbakgrund går i skolor där en helt annan
måttstock gäller än för de svenska eleverna. Siffror ur det insamlade materialet stöder
ett sådant antagande. Elever med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade i de
skolor inom Stockholmsundersökningarna som hade de lägsta resultaten (se tabellerna
. och .). Det kan vidare antas att många elever med invandrarbakgrund i sin
familjer faktiskt är den bästa läsaren på svenska. Ytterligare en tolkning är att eleverna
beroende på kulturell bakgrund beskriver sina kunskaper och färdigheter på olika sätt.
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Jämförelser mellan länder i -undersökningen visade att det inte fanns något samband mellan medelvärden i olika länder på lästesten och elevernas självbild. Skillnader
mellan prestationer och självuppfattning på en internationell skala antogs spegla olika
kulturella normer (Elley, ; Taube, ). Tolkningen att kulturella skillnader skulle
påverka självskattningen av läsningen stöds av resultaten från Stockholmsundersökningarna  ‒  där de olika språkgruppernas bedömning av sin läsning i flera
fall inte alls motsvarade gruppernas faktiska resultat på lästesten (se tabell .).

14.2.5. Språkbyte
Omkring en tredjedel av eleverna med invandrarbakgrund angav att svenska var deras
första språk. I årskurs  i mars angav omkring två tredjedelar av eleverna med invandrarbakgrund i Stockholmsundersökningarna att svenska var deras bästa språk. För
några elever var enbart svenska det bästa språket och för andra svenska tillsammans
med ett annat språk. Ungefär en tredjedel av eleverna med invandrarbakgrund har
uppenbarligen genomgått någon form av språkbytesprocess mellan den första språkinlärningen och vårterminen i årskurs  (se tabell .). Tidigare forskning kring
språkbyte bland barn (bl.a. Sirén, ) har visat att det inte är ovanligt att trots föräldrars intentioner att uppfostra barnet på föräldrarnas modersmål ökar barnets
användning av svenskan med åldern.

14.2.6. Språkets och läsningens utveckling
De elever som deltagit i de olika undersökningarna som redovisats i denna rapport har
gått i årskurs . Allmänt brukar antas att elever i denna ålder, oavsett av språklig bakgrund, ännu inte fullt utvecklat sitt språk (Teleman, ). Språket är alltså i denna
ålder fortfarande under utveckling. De elever som kommer från hem där huvudsakligen eller i stor utsträckning ett annat språk talas än svenska har ett underläge vad det
gäller utvecklingen av svenskan gentemot de elever som kommer från hem där svenska
talas. Enligt Cummins () behöver elever som kommer från hem där ett annat språk
än skolspråket talas  -  år för att hämta in det försprång som de elever har som talar
samma språk som skolspråket hemma. Utifrån detta perspektiv bör alltså elever med ett
annat hemspråk än skolspråket fortfarande i årskurs  ligga efter i språkliga färdigheter,
däribland läsning. Först i slutet av grundskolan har i princip dessa elever haft möjlighet att hämta in det språkliga försprång som de andra hade.
De skillnader som fanns mellan de elever som deltagit i respektive inte deltagit i
hemspråksundervisning och i Sv2-undervisning bör antagligen ses ur det tidsperspektiv som skissats ovan. Det tycks som om en betydligt större andel av de elever som deltagit i hemspråksundervisningen än bland de som ej har deltagit har en bakgrund som
påverkats av en eller flera faktorer som kan anses vara till nackdel när det gäller att lära
sig att läsa på svenska. Det samma gäller för dem som deltagit respektive ej deltagit i
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Sv2-undervisning. Eftersom de som deltagit i hemspråksundervisning och/eller Sv2undervisning ofta tycks ha haft ett sämre utgångsläge vad det gäller det svenska språket än de som ej deltagit är det rimligt att anta att dessa elever också behöver mer tid för
att hämta in de andra elevernas försprång. I vilken mån hemspråksundervisningen och
Sv2-undervisningen kan bidra att hjälpa till med denna språkliga utveckling kan egentligen först avgöras i grundskolans senare årskurser.

14.3. Resultatens relevans och begränsningar
I vilken utsträckning är resultaten från denna undersökning av generellt intresse och av
vilken relevans är de för den diskussionen kring läsundervisning för elever med invandrarbakgrund? Vilka begränsningar har undersökningen?

14.3.1. Generaliserbarhet
Stockholmsundersökningarna  -  var totalundersökningar som innefattade alla
elever i årskurs , såväl de svenska som de med invandrarbakgrund. I detta avseende ger
alltså materialet en bild av läsförmågan bland dessa elever. Frågan kan dock ställas om
resultaten kan antas vara representativa för Sverige som helhet och för andra år än de
för vilka undersökningarna har genomförts.
Vad det gäller eventuella skillnader mellan Stockholm och landet som helhet kan
noteras att eleverna i Stockholm antagligen läser bättre än riksgenomsnittet (Taube &
Skarlind, a). Ytterligare en skillnad är att andelen elever med invandrarbakgrund
är högre i Stockholm än i merparten av svenska kommuner.
Vad det gäller tidsfrågan så finns faktorer som kan antas slå åt olika håll. Allmänt har
andelen elever med invandrarbakgrund som deltagit i hemspråksundervisning minskat.
Hyltenstam och Toumela () visar på en sådan långsiktig tendens. En jämförelse
mellan åren  -  i Stockholm bekräftar en sådan utveckling. Hur detta påverkar
elevernas allmänna läsförmåga på svenska är dock osäkert. Den språkliga sammansättningen av gruppen elever med invandrarbakgrund kan antas förändras med tiden.
Inom tidsperioden  -  har vissa förskjutningar ägt rum. Gruppen elever med
somali som modersmål har t.ex. ökat. Det kan antas att sådana förändringar möjligen
leder till att läsfärdigheterna inom gruppen elever med invandrarbakgrund som helhet
sjunker något. Allmänt finns dock ingen andledning att tro att åren  -  varit
allt för speciella i jämförelse med andra år.
Om resultaten från Stockholmsundersökningarna jämförs med  Reading Literacy
, som omfattade både ett annat geografiskt område (hela Sverige) och en annan tidpunkt (), finns en stor överensstämmelse i resultaten. Detta skulle kunna tala för
att materialet från Stockholmsundersökningarna med viss försiktighet kan generalise-
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ras till att gälla en bredare grupp än enbart elever med invandrarbakgrund i Stockholm
och ett vidare tidsperspektiv än enbart elever under tidsperioden  - .

14.3.2. Information om eleverna
Det finns en hel del information om eleverna som skulle ha varit av intresse att analysera i relation till deras läsfärdigheter, men som av olika skäl inte kunnat samlats in. Att
all sådan information inte har kunnat samlats in har minst två förklaringar.
För det första är det tveksamt hur pålitliga svar -åriga elever kan ge på vissa frågor.
Även om elever i årskurs  i en del sammanhang kan anses relativt stora och välorienterade om sin och sin familjs bakgrund finns det dock anledning att anta att det finns
vissa områden där de är mindre välorienterade. Det har tidigare nämnts att det vore av
intresse att ha information om vilka skäl som invandrarfamiljer har haft för att invandra till Sverige. Här har bedömningen gjorts att eleverna antagligen inte helt känner till
detta samt att detta kan vara en känslig fråga att besvara. Andra intressanta frågor som
heller inte har ställts, eftersom det är tveksamt om eleverna kan ge relevanta svar, är vilken utbildning som föräldrarna har och familjens inkomster.
För det andra var undersökningarna av läsförmågan bland elever i årskurs  i
Stockholms stad inte i första hand undersökningar av läsningen bland elever med
invandrarbakgrund. Huvudsyftet med undersökningarna har varit att ge beslutsfattarna information om alla elevers läsning, utvärdera hur skolorna uppfyller läroplanens
målsättningar kring läsning, ge lärarna kompletterande information om elevernas läsning samt ge vägledning för resursfördelning. Invandrarperspektivet har varit ett av
många perspektiv i detta sammanhang.

14.3.3. Analys
Ett problem i analysen av materialet är att så många olika faktorer tycks hänga samman
i en komplicerad väv. Elever med olika språkbakgrund har ofta olika sociala villkor.
Elever med engelska och tyska som modersmål lever troligen under andra villkor än elever med turkiska och arameiska som modersmål. Även skolfaktorerna påverkas antagligen av dessa samband. Det gör det svårt att i analysen renodla vilken påverkan språk
och kultur å ena sidan och sociala villkor å andra sidan har på elevernas läsförmåga. I
och för sig är det möjligt att inom de större språkgrupperna dela upp eleverna efter t.ex.
tillgång på läsmaterial i hemmet, men eftersom fördelningen är mycket ojämn kommer
en del av grupperna bli så små så att resultaten blir mycket osäkra. Allt detta gör det
svårt att se vilka faktorer som påverkar mer än andra. För att kunna vidare diskutera
dessa frågor krävs mer sofistikerade analysmetoder och kanske också en ännu större
population som gör det statistiskt meningsfullt att t.ex. undersöka läsningen bland
somalitalande elever med olika hembakgrund.
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14.4. Förslag för fortsatt forskning
Som framgick av kapitel  är läsning bland elever med invandrarbakgrund ett angeläget forskningsområde. Med hjälp av de undersökningar som genomfördes bland elever
i årskurs  i Stockholms stad under åren  ‒  har flera frågor kring detta diskuterats och analyserats i denna rapport, men många frågor återstår att belysa och andra
behöver undersökas ytterligare. Bland dessa frågor finns t.ex.:
• Hur påverkar föräldrarnas ”språkmedvetenhet” och ”språkliga strategier” den
språkliga utvecklingen och läsförmågan hos barn som lever i en tvåspråkig miljö? Vad
kan föräldrar göra för att understödja barnets utveckling på två språk?
• Hur samspelar läsförmågan på två språk? Vilka är de optimala förutsättningarna i
familjen och skolan för att understödja utvecklandet av ett barns förmåga att läsa på två
språk?
• Hur ser språk- och läsutveckling ut longitudinellt för elever med invandrarbakgrund? Kommer elever med invandrarbakgrund ifatt de svenska eleverna senare i skolan med avseende på läsförmåga på svenska? Vilka faktorer kan understödja en sådan
utveckling?
• Vilka faktorer har det största förklaringsvärdet för läsförmågan bland elever med
invandrarbakgrund? Språkliga/kulturella faktorer, social faktorer eller skolfaktorer?
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Lästest
I undersökningarna har ett lästest bestående av två delar använts
) Ordtest, som var det samma som användes i ”IEA Reading Literacy”. Provet bestod av
 ord. Till vart och ett av orden fanns  bilder. Eleverna skulle läsa ordet och markera vilken av bilderna som illustrerade ordet. Syftet med provet var dels att ge lågpresterande elever en lätt uppgift som de skulle klara av och dels att ta reda på om
låga resultat med avseende på läsförståelse av hela texter för vissa elever till en del
kunde förklaras av brister med avseende på snabb och korrekt ordigenkänning.
Eleverna fick  minuter på sig för att göra testet.
) Texttest, bestående av  texter av olika karaktär;  skönlitterära texter,  sakprosatext
och  texter av typen informationsmaterial. Varje text följdes av ett antal uppgifter
relaterade till texten, totalt  uppgifter. Eleverna fick  minuter på sig för att göra
testet.
Eftersom dessa test fortfarande används i olika undersökningar är det inte möjligt att i
denna rapport publicera testen. Den som önskar se vilken typ av texter och frågor som
användes i texttestet kan se exempel på provmaterial från -undersökningen för elever i årskurs  i Bilaga :, : och : i Taube & Fredriksson () Hur läser invandrarelever i Sverige? Stockholm, Skolverket eller i Bilaga :, : och : i Taube () Hur
i all världen läser svenska elever? Stockholm, Skolverket.
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Elevenkät
Nedan följer de frågor som användes i elevenkäterna i Stockholmsundersökningarna
 ‒ . Något olika frågor och formuleringar har använts under de olika åren.
Presentationen nedan utgår från den version av elevenkäten som användes . Vilket
nummer motsvarande fråga hade i undersökningarna andra år anges inom parentes
efter varje fråga. När en fråga har formulerats på ett annat sätt har detta angetts tillsammans med den relevanta frågan från . Frågor som inte alls förekom i undersökningen  presenteras separat efter frågorna från .
Elevenkäten ingick tillsammans med lästesten i ett häfte som delades ut till eleverna.
Frågorna i häftet presenterades med hjälp av layout på ett sätt som skulle hjälpa eleverna att fylla i enkäten. I presentationen nedan återges inte denna layout.
=================
.

Är du pojke eller flicka? (Sätt kryss i en ruta.)
Pojke ❏ Flicka ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]

.

Vilket år är du född? ……..
Liknade formulering:
Hur många år är du? .............. år
[fråga   och fråga  ]

.

I vilken månad är du född? .......................
Liknade formulering:
I vilken månad är du född? (Sätt kryss i en ruta.)
januari ❏ februari ❏ mars ❏ april ❏ maj ❏ juni ❏ juli ❏ augusti ❏ september ❏
oktober ❏ november ❏ december ❏
[fråga   och fråga  ]

. Vilket språk lärde du dig tala först? (Sätt kryss i en ruta.)
svenska ❏ annat språk ❏ Vilket? ……………………..
[fråga  ]
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Liknande formulering:
Vad lärde du dig tala först? (Sätt kryss i en ruta.)
❏ svenska ❏ svenska och ett annat språk. Vilket? ....... ❏ annat språk än svenska. Vilket?.......
[fråga   och fråga  ]
.

Vilket språk talar du bäst nu? (Sätt kryss i en ruta.)
svenska ❏ annat språk ❏ Vilket? ………………..
[fråga  ]
Liknande formulering:
Vad talar du bäst nu? (Sätt kryss i en ruta.)
❏ svenska ❏ svenska och ett annat språk. Vilket? ....... ❏ annat språk än svenska. Vilket?.......
[fråga   och fråga  ]

6. Hur ofta talar du svenska hemma? (Sätt kryss i en ruta.)
Alltid ❏ Nästan alltid ❏ Ibland ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Får ni en dagstidning i brevlådan hemma hos dig varje morgon?
Nej ❏ Ja ❏
[fråga  ]
Liknande formulering
Får ni en dagstidning hem till dig varje dag? (Sätt kryss i en ruta.)
Nej ❏ Ja ❏
[fråga   och fråga  ]
.

Brukar ni ha en kvällstidning hemma hos dig? (Sätt kryss i en ruta.)
Alltid ❏ Nästan alltid ❏ Ibland ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]

9. Hur många timmar en vanlig skoldag brukar du titta på TV eller video då du inte är i skolan? (Sätt kryss i en ruta.)
Jag tittar inte på TV eller video ❏ Ungefär en halvtimme ❏ Ungefär  timme ❏ Ungefär 
timmar ❏ Ungefär  timmar ❏ Ungefär  timmar ❏ Ungefär  timmar ❏ Jag ser på TV
och video hela eftermiddagen och kvällen ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hinner du med att läsa textremsan på TV? (Sätt ett kryss i en ruta.)
Alltid ❏ Nästan alltid ❏ Ibland ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Ungefär hur många böcker för vuxna finns det hemma hos dig? (Räkna inte med dagstidningar eller veckotidningar; sätt kryss i en ruta.)
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Mindre än  böcker ❏  ‒  böcker ❏  ‒  böcker ❏  ‒  böcker ❏ Mer än
 böcker ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Ungefär hur många böcker för barn finns det hemma hos dig? (Räkna inte med serietidningar,
seriealbum eller veckotidningar; sätt kryss i en ruta.)
Mindre än  böcker ❏  –  böcker ❏  ‒  böcker ❏  ‒  böcker ❏ Mer än 
böcker ❏
[fråga  , fråga  , fråga   och fråga  ]
. Tänk efter vad som hänt sedan du började i trean! Har du varit tillsammans med någon i
familjen eller en släkting på ……….
a) teatern
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
b) en fotbollsmatch eller annan idrott
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
c) museum
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
d) bio
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
e) konsert
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
f ) utställning
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
g) bibliotek
Aldrig ❏ En enda gång ❏ Två gånger eller fler ❏
(Sätt bara ett kryss per rad.)
[fråga  ]
. Hur var det innan du kunde läsa själv? Var det någon där hemma som läste högt för dig?
(Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästa aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hur var det innan du började skolan?
a) Kunde du känna igen några bokstäver?
b) Kunde du läsa några ord?
c) Kunde du läsa hela meningar?
d) Kunde du läsa hela böcker?
(Sätt bara ett kryss per rad.)
[fråga  ]

Ja ❏ Nej ❏
Ja ❏ Nej ❏
Ja ❏ Nej ❏
Ja ❏ Nej ❏

Liknande formulering:
Hur var det innan du började skolan? Hur mycket kunde du läsa på svenska?
a) Kunde du känna igen några bokstäver? Ja ❏ Nej ❏
b) Kunde du läsa några ord?
Ja ❏ Nej ❏
c) Kunde du läsa hela meningar?
Ja ❏ Nej ❏
d) Kunde du läsa hela böcker?
Ja ❏ Nej ❏
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(Sätt bara ett kryss per rad.)
[fråga   och fråga  ]
. Hur tycker du att du läser nu? (Sätt kryss i en ruta.)
Mycket bra ❏ Bra ❏ Medel ❏ Dåligt ❏ Mycket dåligt ❏
[fråga  ]
Liknande formulering:
Hur tycker du att du läser svenska nu? (Sätt kryss i en ruta.)
Mycket bra ❏ Bra ❏ Medel ❏ Dåligt ❏ Mycket dåligt ❏
[fråga   och fråga  ]
. Hur ofta läser du högt på svenska för någon hemma hos dig? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hur ofta pratar dina föräldrar (eller någon annan hemma hos dig) med dig om vad du har
läst? (Sätt kryss i en ruta.)
Ofta ❏ Ibland ❏ Aldrig ❏
[fråga  ]
Liknande formulering:
Hur ofta pratar dina föräldrar (eller någon annan hemma hos dig) med dig om vad du har
läst i böcker eller tidningar? (Sätt kryss i en ruta.)
Ofta ❏ Ibland ❏ Aldrig ❏
[fråga   och fråga  ]
. Hur ofta har du läsläxa? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Vem hjälper dig med din läsläxa? (Sätt kryss i en ruta.)
Någon hemma ❏ Någon på fritids ❏ Någon i skolan ❏ Ingen ❏
[fråga  ]
. Går du tillsammans med din klass till något bibliotek och lånar böcker? (Sätt kryss i en ruta.)
Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Ungefär en gång per månad ❏
Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  ]
. Hur ofta läser din lärare högt för klassen? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
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. Hur ofta läser du faktaböcker i skolan? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hur ofta brukar du använda arbetsböcker eller övningshäften när du har läsning i skolan?
(Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hur ofta slår du upp och letar efter uppgifter eller fakta i uppslagsböcker, ordlistor, bruksanvisningar eller kartböcker i skolan? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hur ofta går du till biblioteket och lånar hem en bok till dig själv? (Sätt kryss i en ruta.).
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]
. Hur ofta brukar du läsa böcker för nöjes skull när du inte är i skolan? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  ]
Liknande formulering:
Hur ofta brukar du läsa böcker på svenska för nöjes skull när du inte är i skolan? (Sätt kryss i
en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga   och fråga  ]
. Har du en favoritbok? Om du har det, skriv bokens namn och författare.
Bokens namn: …………………… Bokens författare: …………………………..
. Hur ofta brukar du läsa serietidningar? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga  ]
Liknande formulering:
Hur ofta brukar du läsa serietidningar på svenska? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga   och fråga  ]
Frågor som inte förekom i undersökningen :
•

Har du bott i Sverige hela ditt liv? (Sätt ett kryss i en ruta.)
Ja ❏ Nej ❏ I hur många år har du bott här? I ….. år.
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[fråga  ]
Liknande formulering:
Hur länge har du bott i Sverige? (Sätt kryss i en ruta.)
❏ Jag har bott i Sverige hela mitt liv. ❏ Jag har bott i Sverige i ...... år.
[fråga   och fråga  ]
•

Kan du läsa på något annat språk än svenska? (Sätt ett kryss i en ruta.)
Nej ❏ Ja ❏
[fråga  ]
Liknande formulering:
Kan du läsa på något annat språk än svenska? (Sätt ett kryss i en ruta.)
Nej ❏ Ja ❏ Vilket? …….
[fråga   och fråga  ]

•

Vilket språk talar din mamma oftast med dig? (Sätt ett kryss i en ruta.)
svenska ❏ annat språk ❏ Vilket? ……………..
[fråga  ]

•

Vilket språk talar din pappa oftast med dig? (Sätt ett kryss i en ruta.)
svenska ❏ annat språk ❏ Vilket? ……………..
[fråga  ]

•

Hur ofta läser någon hemma högt för dig på svenska nu för tiden? (Sätt kryss i en ruta.)
Varje dag ❏ Nästan varje dag ❏ Ungefär en gång per vecka ❏ Nästan aldrig ❏ Aldrig ❏
[fråga   fråga  ]

•

Vad tycker du är roligast? (Sätt ett kryss för det du tycker bäst om på varje rad!)
att läsa
❏
att leka ute
att läsa
❏
att leka inne
att läsa
❏
att vara med kamrater
att läsa
❏
att lyssna på musik
att läsa
❏
att se på TV eller video
att läsa böcker
❏
att läsa serier
att läsa böcker
❏
att läsa dagstidningar
att läsa serier
❏
att läsa dagstidningar
att läsa i skolan
❏
att skriva i skolan
att läsa i skolan
❏
att räkna i skolan
att läsa i skolan
❏
att rita i skolan
att läsa i skolan
❏
att sjunga i skolan
[fråga   och fråga  ]
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•

Hur trivs du med skolarbetet? (Sätt ett kryss i en ruta.)
Mycket bra ❏ Ganska bra ❏ Inte så bra ❏ Inte alls ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]

•

Hur trivs du med kamraterna i skolan? (Sätt ett kryss i en ruta.)
Mycket bra ❏ Ganska bra ❏ Inte så bra ❏ Inte alls ❏
[fråga  , fråga   och fråga  ]

•

Vilken hand använder du oftast när du skriver (Sätt kryss i en ruta.)
Höger hand ❏ Vänster hand ❏ Höger eller vänster hand ❏
[fråga   och fråga  ]
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Lärarenkät
Nedan följer de frågor som användes i lärarenkäterna i Stockholmsundersökningarna
 ‒ . Något olika frågor och formuleringar har använts under de olika åren.
Presentationen nedan utgår från den version av lärarenkäten som användes . Vilket
nummer motsvarande fråga hade i undersökningarna andra år anges inom parentes
efter varje fråga. När en fråga har formulerats på ett annat sätt har detta angetts tillsammans med den relevanta frågan från . Frågor som inte alls förekom i undersökningen  presenteras separat efter frågorna från .
I den enkät som distribuerades till lärarna hade en layout använts som skulle underlätta för lärarna att fylla i en enkäten. Texten nedan presenteras inte med sådan layout.
============
.

Kön: (Sätt endast en ring.)
Man
Kvinna
[fråga  , fråga   och fråga  ]

.

Är svenska ditt modersmål? (Sätt endast en ring.)
Nej
Ja
[fråga  , fråga   och fråga  ]

.

Hur många års lärarutbildning har du? (Skriv ’0’ om du saknar lärarutbildning.)
.......... år
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Hur många års lärarutbildning har du? (Skriv ’’ om du saknar lärarutbildning. Ange totala
antalet utbildningsår, om du har flera olika lärarutbildningar.)
.......... år
[fråga   och fråga  ]

. I hur många år kommer du att ha undervisat totalt vid slutet av detta läsår?
........ år (eller antal år uttryckt i heltidstjänst) som klasslärare
........ år (eller antal år utryckt i heltidstjänst) som speciallärare
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
I hur många år kommer du att ha undervisat totalt vid slutet av detta läsår?
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som klasslärare i........ år (uttryckt i heltidstjänst)
som speciallärare/talpedagog........ år (utryckt i heltidstjänst)
[fråga   och fråga  ]
.

Hur många års eftergymnasial utbildning utöver din lärarutbildning har du? (Skriv ’’ om
du saknar eftergymnasial utbildning utöver din lärarutbildning.)
.......... år (eller tiden uttryck i antal år med heltidsstudier avrundat till närmaste heltal)
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Hur många års eftergymnasial utbildning utöver din lärarutbildning har du? (Endast sådan
utbildning som du tycker att du har haft nytta av i din lärarutövning.) (Skriv ’’ om du
saknar eftergymnasial utbildning utöver din lärarutbildning.)
.......... år (uttryckt i heltidsstudier)
[fråga   och fråga  ]

.

Har du deltagit i kompletteringsfortbildning i svenska? (Sätt endast en ring.)
Nej
Ja
[fråga  , fråga   och fråga  ]

.

Har du deltagit i annan fortbildning i svenska under läsåret  ‒ ? (Sätt endast en ring.)
Nej
Ja
Om du svarade ja Vilken annan fortbildning i svenska har du deltagit i? ............................
Delvis annan formulering:
Har du deltagit i annan fortbildning i svenska under läsåret xx – xx? (Sätt endast en ring.)
Nej
Ja
[fråga  , fråga   och fråga  ]

.

Vilka moment inom svenskämnet skulle du helst vilja ha fortbildning inom? (Rangordna med
hjälp av siffrorna  ‒ , där  står för det moment som du helst vill ha. Observera att varje
siffra endast får användas en gång!)
❏
tala – lyssna, talsvårigheter
förberedande läs- och skrivinlärning
❏
läsinlärning
❏
skrivmetodik
❏
läs- och skrivsvårigheter
❏
drama
❏
barnlitteratur
❏
att arbeta med skönlitteratur i klassen
❏
[fråga  ]
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Tillägg i svarsalternativen:
barns språkliga medvetenhet
[fråga  ]

❏

Ändringar i svarsalternativen:
Istället för ”tala – lyssna, talsvårigheter” ovan –” talsvårigheter”
Istället för ”läsinlärning” ovan – ”läsprocessen/läsmetodik”
Istället för ”skrivmetodik” ovan – ”skrivprocessen/skrivmetodik”
[fråga  ]
.

Har klassen endast haft dig som lärare i svenska från början av årskurs ?
Ja
Nej
Om du svarade nej
Klassen har haft sammanlagt ......... olika lärare i svenska sedan
de började i årskurs .
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Har åk -eleverna haft dig som klasslärare ända sedan de började i skolan som sex eller
sjuåringar? (Sätt kryss i en ruta.)
Ja ❏
Nej ❏ Om nej hur många olika klasslärare har de haft inklusive dig? ........
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Har åk -eleverna haft dig som klasslärare ända sedan de började i skolan som sex eller
sjuåringar? (Sätt kryss i en ruta.)
Ja ❏
Nej ❏
[fråga  ]

. Hur ordnas vikariefrågan oftast om du blir sjuk eller är tjänstledig?
Vet ej
Skolans vikarie sätts in
Annan vikarie sätts in
Speciallärare sätts in
En klasslärarkollega undervisar både sin egen och min klass
Annan lösning .......................
[fråga  ]
. Hur många elever i din klass har stora svårigheter med läsning och skrivning? (Skriv ’’ om
du saknar elever med stora svårigheter med läsning och skrivning i din klass.)
pojkar med svenska som hemspråk
flickor med svenska som hemspråk
pojkar med annat hemspråk än svenska
flickor med annat hemspråk än svenska
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
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Hur många av åk -eleverna anser du har stora svårigheter att läsa och skriva på svenska?
(Om ingen, skriv ””.)
............... elever med svenska som hemspråk
.............. elever med annat hemspråk än svenska
[fråga   och fråga  ]
. Hur skulle du vilja beskriva din klass? (Du kan sätta fler än en ring!)
Det är en
normal årskurs -klass
ovanligt trevlig klass
ovanligt duktig klass
årskursblandad/åldersintegrerad klass
ovanligt resurskrävande klass p.g.a.
sociala svårigheter
allmänna inlärningsproblem
många lässvaga elever
många elever med annat hemspråk än svenska
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Hur skulle du vilja beskriva din klass? Avser hela klassen (Sätt ett kryss på varje rad.)
Det är en
ovanligt trevlig klass
Nej ❏
Ja ❏
ovanligt duktig klass
Nej ❏
Ja ❏
ovanligt resurskrävande klass p.g.a. sociala svårigheter
Nej ❏
Ja ❏
allmänna inlärningsproblem
Nej ❏
Ja ❏
många lässvaga elever
Nej ❏
Ja ❏
många elever med annat hemspråk än svenska
Nej ❏
Ja ❏
andra skäl
Nej ❏
Ja ❏
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Är din klass ovanligt resurskrävande p.g.a. något av de skäl som nämns nedan? (Avser hela
klassen. Sätt ett kryss på varje rad.)
Ja ❏
sociala svårigheter
Nej ❏
allmänna inlärningsproblem
Nej ❏
Ja ❏
många lässvaga elever
Nej ❏
Ja ❏
många elever med annat hemspråk än svenska
Nej ❏
Ja ❏
andra skäl
Nej ❏
Ja ❏
[fråga  ]
. Vilka resurser har din klass tillgång till nu?
Sv2-lärare ....................... lektioner per vecka
Speciallärare ....................lektioner per vecka
Kompanjonlärare..............lektioner per vecka
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Elevassistent ....................lektioner per vecka
Hemspråkslärare ..............lektioner per vecka
Annan resurs? .................................................
Delvis annan formulering:
Vilka resurser har din klass tillgång till nu?
Sv2-lärare ....................... lektioner per vecka
Speciallärare ....................lektioner per vecka
Kompanjonlärare............. lektioner per vecka
Elevassistent ....................lektioner per vecka
Hemspråkslärare .............lektioner per vecka
[fråga  ]
Delvis annan formulering
Vilka resurser har din klass tillgång till nu? (Avser hela klassen.)
Speciallärare
❏
Sv2-lärare
❏
Hemspråkslärare
❏
Kompanjonlärare
❏
Elevassistent
❏
Förskollärare
❏
Ingen av dess resurser ❏
[fråga   och fråga  ]
. Är dess resurser enligt din bedömning
tillräckliga
godtagbara
otillräckliga
Vilka ytterligare resurser skulle du behöva? ..............................
Delvis annan formulering:
Är dessa resurser enligt din bedömning
tillräckliga
godtagbara
[fråga  , fråga   och fråga  ]

otillräckliga

. Hur skulle du vilja beskriva den läsinlärningsmetod du har använt i klassen (Du kan sätta
fler än en ring.)
LTG

Traditionell läsinlärning (följt en läsläras uppläggning)
Traditionell läsinlärning (använt flera läslärors uppläggning)
Läsinlärningen har gått parallellt med skrivinlärningen
Annan metod ................................................................
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Delvis annan formulering:
Hur skulle du vilja beskriva den läsinlärningsmetod du har använt i klassen (Du kan sätta
fler än en ring.)
LTG

Traditionell läsinlärning (följt en läsläras uppläggning)
Traditionell läsinlärning (använt flera läslärors uppläggning)
Läsinlärningen har gått parallellt med skrivinlärningen
Annan metod ................................................................
Klassen hade en annan lärare i åk1 och/eller  så jag kan inte besvara frågan
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Vilken läsinlärningsmetod har du använt i klassen (Sätt minst ett kryss.)
❏
Traditionell läsinlärning (följt en traditionell läsläras uppläggning)
❏
Traditionell läsinlärning (använt flera läslärors uppläggning)
❏
Wittingmetoden
❏
Annan metod
❏ Vilken? ………
Jag kan inte besvara frågan därför att klassen hade en annan lärare i åk  och/eller  ❏
[fråga  ]
LTG

Ändrade svarsalternativ:
Wittingmetoden borttagen
[fråga  ]
. Hur gör du för att diagnostisera dina elevers läsutveckling? (Du får sätta mer än en ring.)
lyssnar när eleverna läser högt
tar reda på hur de klarar övningar i arbetsböcker och läroböcker
använder Läsutvecklingschemat (LUS)
tar reda på elevernas läsintressen
samtalar med eleverna om innehållet i texterna
använder lästest
[fråga  ]
tillägg av svarsalternativ:
Jag använder inget av dessa sätt
[fråga   och fråga  ]
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. Vilka lässtimulerande metoder använder du i din klass? (Du får sätta fler än en ring.)
vi besöker skolans bibliotek
aldrig ibland
vi besöker kommunens bibliotek
aldrig ibland
vi har författarbesök
aldrig ibland
jag läser högt för eleverna
aldrig ibland
vi samtalar om innehållet i det vi läser tillsammans
aldrig ibland
eleverna tecknar och målar i anslutning till läsningen
aldrig ibland
eleverna skriver recensioner till böcker
aldrig ibland
eleverna skriver brev till författare
aldrig ibland
eleverna dramatiserar berättelser
aldrig ibland
eleverna skriver egna texter i anslutning till de texter de läst
aldrig ibland
annan ........................
aldrig ibland
[fråga  ]
tillägg av svarsalternativ:
eleverna uppmuntras att ställa frågor om texterna
jag ger barnen läsläxa (i olika skönlitterära böcker).
jag uppmuntrar föräldrarna att engagera sig i barnens läsning
jag använder en annan metod än de som nämnts här
[fråga   och fråga  ]

aldrig
aldrig
aldrig
aldrig

ibland
ibland
ibland
ibland

ofta
ofta
ofta
ofta
ofta
ofta
ofta
ofta
ofta
ofta
ofta

ofta
ofta
ofta
ofta

. Tycker du att du har stöd från din elevers föräldrar när det gäller ditt arbete med klassen?
Hur många av eleverna i din klass har föräldrar som visar ett aktivt och positivt intresse
för sina barns skolarbete genom att
ringa till dig?
...... elever
besöka dig på dagtid?
...... elever
hjälpa till vid utflykter och andra arrangemang?
...... elever
komma till föräldrakvartarna / andra föräldramöten?
...... elever
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Hur många av eleverna (avser hela klassen) har föräldrar som visar ett aktivt och
positivt intresse för sina barns skolarbete genom att de
ger stöd och uppmuntran vid läxläsning
...... elever
ringer till dig?
...... elever
besöker klassen på lektionstid?
...... elever
hjälper till vid utflykter och andra arrangemang?
...... elever
kommer till föräldrakvartarna / andra föräldramöten?
...... elever
[fråga   och fråga  ]
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Frågor som inte förekom i undersökningen :
•

a.

Hur många klasslärare undervisar i klassen? ……….

b.

Om ni är fler än en klasslärare som undervisar i klassen, hur många har huvudansvaret
för klassens läsundervisning?..............
(Om fler än en klasslärare undervisar i klassen, se instruktioner om ifyllande av lärarenkäten i
manualen.)
[fråga  ]
•

Hur många elever går i din klass? (OBS! Räkna bara med elever i åk  om du har en årskursblandad klass.)
......... elever
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Hur många elever går i klassen?
sexåringar
.................... flickor ............... pojkar
I årskurs 
.................... flickor ............... pojkar
I årskurs 
.................... flickor ............... pojkar
I årskurs 
.................... flickor ............... pojkar
Totalt i klassen ................... flickor ............... pojkar
[fråga  ]
Delvis annan formulering:
Hur många elever går i klassen? Fyll endast i årskurs  och totalen om klassen ej är
årskursblandad!
I årskurs 
............
I årskurs 
............
I årskurs 
............
 och högre
............
Totalt i klassen
............
[fråga  ]

•

Hur många elever har annat hemspråk än svenska?
sexåringar
............ flickor ............... pojkar
............ flickor ............... pojkar
I årskurs 
I årskurs 
............ flickor ............... pojkar
I årskurs 
............ flickor ............... pojkar
Totalt i klassen ............ flickor ............... pojkar
[fråga  ]
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Delvis annan formulering:
Hur många elever i klassen har annat hemspråk än svenska?
............... elever
(Räkna med hela klassen även om du har en årskursblandad klass.)
[fråga  ]
•

Har klassen tillgång till (Sätt ett kryss på varje rad.)
ett klassbibliotek
Nej ❏
ett skolbibliotek/folkbibliotek i skolan
Nej ❏
[fråga   och fråga  ]

Ja ❏
Ja ❏

•

Hur många åk -elever behöver specialundervisning i svenska? (Om ingen, skriv ””.)
....... elever
[fråga   och fråga  ]

•

Hur många av åk -eleverna får specialundervisning i svenska? (Om ingen, skriv ””.)
....... elever
[fråga   och fråga  ]

•

Nedan finns  tänkbara mål för läsundervisningen angivna. Välj ut de fem viktigaste enligt
din uppfattning samt rangordna dessa från  till , där  betyder det allra viktigaste.
(Observera att varje siffra endast får användas en gång!)
Mål
Betydelse
Utveckla god förmåga att läsa högt
................
Skapa ett intresse för läsning som räcker länge
................
Förbättra elevernas läsförståelse
................
Utveckla elevernas undersökande förmågor och studieteknik
................
Utöka elevernas ordförråd
................
Utveckla elevernas kritiska tänkande
................
Vidga elevernas syn på världen
................
Främja elevernas emotionella utveckling
................
Förbättra färdigheten i ordavläsning
................
Öka läshastigheten
................
Vidga elevernas val av läsmaterial
................
Vänja eleverna vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter
................
[fråga   och fråga  ]
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•

Hur vill du beskriva dina elevers attityder till undervisningen? (Sätt ett kryss på varje rad)
gäller alla gäller många gäller några gäller några få gäller inga
elever eller
elever
elever
elever
elever
nästan alla elever
Eleverna deltar aktivt
i och konstruktivt arbetet ❏
❏
❏
❏
❏
Eleverna är passiva
och tar inga initiativ
❏
❏
❏
❏
❏
Eleverna är oroliga
och/eller okoncentrerade
❏
❏
❏
❏
❏
Eleverna motarbetar
undervisningen
❏
❏
❏
❏
❏
[fråga  ]

•

Vad är utmärkande för relationen mellan eleverna i din klass? (Sätt ett kryss på varje rad)
gäller alla gäller många gäller några gäller några få gäller inga
elever eller
elever
elever
elever
elever
nästan alla elever
Hjälpsamhet och
samarbete i skolarbetet
❏
❏
❏
❏
❏
Tävlan mellan eleverna
❏
❏
❏
❏
❏
Öppna konflikter mellan
individuella elever och/eller
mellan elevgrupper
❏
❏
❏
❏
❏
[fråga  ]

•

Vad är utmärkande för elevernas relation till lärarna? (Sätt ett kryss på varje rad)
gäller alla gäller många gäller några gäller några få gäller inga
elever eller
elever
elever
elever
elever
nästan alla elever
De samarbetar
❏
❏
❏
❏
❏
med läraren
De är i opposition till
läraren
❏
❏
❏
❏
❏
De varken samarbetar med
läraren eller är i opposition
till honom/henne
❏
❏
❏
❏
❏
[fråga  ]
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Bilaga C

•

I undervisningssituationen ställs en mängd samtidiga krav på läraren. Hurdana är möjligheterna att uppfylla dessa krav? (Sätt ett kryss på varje rad)
mycket goda
goda
någorlunda
dåliga
obefintliga
Genomföra den
planerade
undervisningen
❏
❏
❏
❏
❏
Hjälpa alla att komma
igång med sina
arbetsuppgifter
❏
❏
❏
❏
❏
Vara öppen för frågor
och förslag från
eleverna
❏
❏
❏
❏
❏
Ge undervisning som
är avpassad efter varje
enskild elevs behov
❏
❏
❏
❏
❏
Lösa sociala problem och
konflikter i klassen
❏
❏
❏
❏
❏
Motivera eleverna
❏
❏
❏
❏
❏
Hålla lugn och ordning
i klassen
❏
❏
❏
❏
❏
[fråga  ]

•

Hur upplever du själv läslektionerna i klassen? (Sätt ett kryss på varje rad)
alltid
ofta
ibland
sällan
Lektionerna är
engagerande och
inspirerande
❏
❏
❏
❏
Lektionerna leder till
besvikelse
och frustration
❏
❏
❏
❏
Lektionerna är
tillfredsställande
❏
❏
❏
❏
Lektionerna är arbetssamma och
koncentrationskrävande
❏
❏
❏
❏
[fråga  ]
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aldrig

❏

❏
❏

❏
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Bilaga D

Klasslista
Klasslistan fylldes i av berörda lärare för respektive klass. Av layout skäl presenteras listan nedan inte på samma sätt som de som användes i undersökningarna.
Kolumn 
Elevens namn. (Avskiljdes av läraren innan klasslistan skickades till
baka till Lärarhögskolan i Stockholm för bearbetning.)
Kolumn 
Elevens identifikationsnummer.
Kolumn 
Födelseår. (de två sista siffrorna i födelseåret, t.ex. )
Kolumn 
Födelsemånad. (i siffror t.ex. )
Kolumn 
Kön. (pojke = P, flicka = F)
Kolumn 
Läs- och skrivsvårigheter. (Läraren markerade med ett kryss om denne
ansåg att eleven hade läs- och skrivsvårigheter.)
Kolumn 
Hemspråk. (Om eleven hade ett annat hemspråk än svenska skulle
läraren skriva elevens språk, t.ex. finska.)
Kolumn 
Språknivå. (Om en elev med annat hemspråk än svenska fått sina kun
skaper i svenska språket bedömda med hjälp av det s.k. -testet
eller på annat sätt och då fått någon av beteckningarna A – F skulle
denna bokstav anges av läraren. A = kan inte svenska alls. F = kan
svenska lika bra som de svenska eleverna.)
Kolumn 
Specialundervisning. (Läraren markerade med ett kryss om eleven
hade fått specialundervisning.)
Kolumn 
Hemspråksundervisning. (Läraren markerade med ett kryss om eleven
hade fått hemspråksundervisning.)
Kolumn 
Sv2-undervisning. (Läraren markerade med ett kryss om eleven hade
fått Sv2-undervisning.)
Kolumn 
Skäl till att eleven inte fyllt i elevenkäten.
Kolumn 
Skäl till att eleven inte hade gjort ordtestet.
Kolumn 
Skäl till att eleven inte hade gjort texttestet.
Skälen till att en elev inte fyllt i elevenkäten eller gjort lästesten skulle anges med ett av följande  kodnummer:  = sjukdom;  = ledighet
p.g.a. av resa etc eller läkar/tandläkarbesök;  = flyttat/slutat i klassen,
ska gå om åk  p.g.a. lång bortvaro, bor endast tillfälligt i Sverige;
 = otillräckliga kunskaper i svenska p.g.a. invandrarbakgrund;  = låg
begåvning, långsam inlärningstakt, särskola;  = handikapp, ,
-elev;  = arbetet avbröts därför att eleven plötsligt blev sjuk,
blockerad, vägrade fortsätta, gav upp;  = annan känd orsak (läraren
ombads ange vilken) samt  = okänd orsak.
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No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No. 

No. 
No. 

No. 

No. 
No. 
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Husén, Torsten
Multi-National Evaluation of School Systems. Purposes and Methodology
March 
Brucefors, Agneta; Emanuelsson, Ingemar & Johansson, Per-Olof
Skolan som jämlikhetsinstrument. Några funderingar och förslag till forskning
March 
Bergsten, Urban; Borgsten, Lena, Lindgren, Gunilla & Sjöberg, Gun
Återkommande utbildning. Bakgrund och utveckling
June 
Mälck, Lars
Från gymnasium till högre studier. Några analyser av olika bakgrundfaktorers samband
med valet att gå vidare till universitet och högskolor
March 
Bulcock, Jeffrey W
Achievement in Mother Tongue Literature. Some Strategies in Causal Analysis
April 
Bulcock, Jeffrey W.; Fägerlind, Ingemar & Emanuelsson, Ingemar
Education and the Socioeconomic Career. U.S. – Swedish Comparisions
May 
Finn, Jeremy D. & Mattsson, Ingrid
Multivariate Analysis in Educational Research. Some Applications
June 
Husén, Torsten
International Evaluation in Educational Systems. Its Role of Building Research Competence
in Developing Countries
October 
Husén, Torsten
Reshaping the Upper Secondary School Curriculum
November 
Bulcock, Jeffrey W.; Fägerlind, Ingemar & Emanuelsson, Ingemar
Education and the Socioeconomic Career II. A Model of the Resource Conversion Properties
of Family, School and Occupational Environments
March 
Bergling, Barbro
Föräldraintressets betydelse för utbildningens längd. Några multivariata analyser samt
jämförelser  –Sverige
March 
Kifer, Edward W; Mattsson, Ingrid & Carlid, Mats
Item Analysis Using the Rasch Model. An Application on  Data
June 
Bergling, Barbro
Pathanalys – en kausal modell. Introduktion till en multivariat forskningsmetod
September 
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No. 
No. 

No. 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

No. 

No. 

No. 
No. 

Mählck, Lars & Mattsson, Ingrid
Rekrytering till högre utbildning bland gymnasister och några empiriska resultat
November 
Husén, Torsten
Policy Implications of the  Findings and Some of Their Repercussions on National
Debates on Educational Policy
December 
Mählck, Lars
Om rekrytering till högre naturvetenskapliga och tekniska studier: Kunskapsnivå
och attityder hos elever från Na- och Te-linjen
December 
Engbom, Mette; Modin, Gunvor & Mählck, Lars
Yrkesplaner och utbildningsval bland gymnasister: En studie i könsdifferenser
December 
Husén, Torsten
The Teenager and the School in Europe
December 
Noonan, Richard & Wold, Herman
 Path Modelling with Latent Variables – Analysing School Survey Data Using
Nonlinear Interative Partial Least Squares
February 
Nyström, Astrid
Manual for Selection, Production and Evaluation of Textbooks
November 
Bulcock, Jeffrey W. & Beene, Mona J.
Reading in the Structure of Scholastic Performance
November 
Berling, Kurt
Mätandet av det logiska tänkandet hos elever i Sverige, England, Tyskland och 
December 
Anderson, Jonathan
Comprehension Skills Sampled in the  Reading Surveys
April 
Fägerlind, Ingemar & Saha, Lawrence
Education and Development. An Evaluation of an Interdisciplinary Program at the Doctoral
Level
May 
Bulcock, Jeffrey W.; Clifton, Rodney & Beebe, Mona J.
A Language Resource Model of Science Achievement. Comparisons between  Year-olds in
England and India
May 
Anderson, Jonathan & Kann, Ulla
The Measurement of Reading Comprehension. A Follow-up of the National Education
Survey in Botswana
November 
Löfstedt, Jan-Ingvar
Socialistisk utbildning i Albanien
December 
Obanya, P. A. I.
Educational Resources in Some Developed and Developing Countries
December 
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No. 

No. 

No. 
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Beebe, Mona J. & Fägerlind, Ingemar
The Effects of Instruction in the Native versus a Foreign Language
March 
Asp, Eva & Prestegaard, Marit
Kvinnor, arbete och inkomster
September 
Little, Angela
Occupational and Educational Expectations. A Study of Students in Developed
and Developing Countries
October 
Little, Angela
Examination Orientation and Types of Achievement
December 
Gorham, A. B.
Educational Development in a Pastoral Area
February 
Marklund, Sixten
Skolöverstyrelsen. Historik och nuläge
April 
Prestegaard, Marit; Fägerlind, Ingemar; Lennestedt, Kenneth, & Hartman, Ros Mari
The Malmö Longitudinal Study
August 
Daun, Holger
Fiskeskolan i Kelibia. En utvärdering av ett -projekt i Tunisien
August 
Marklund, Sixten & Bergendal, Gunnar
Några huvudlinjer i det svenska utbildningsväsendets utveckling efter andra världskriget
August 
Noonan, Richard & Wold, Herman
PLS Path Modelling with Latest Squares – Part II
August 
Chinapah, Vinayagum & Fägerlind, Ingemar
The Role of Education in the Basic Human Needs Strategy
August 
Gorham, A. B.
Education and Development in Kenya Maasailand -
August 
Gorham, A. B.
Inter-Ethnic Achievement in Reading Comprehension in Kenya Maasailand
September 
Mbamba, Mauno
The Namibia Education and Health Centres: A Study of  Schools
among Namibian Refugees in Namibia and Angola
November 
Löfstedt, Jan-Ingvar
Enrollment Developments in China over Thirty Years in Relation to Industrial Development
and in Comparison with the Soviet Union and Taiwan
February 
Marklund, Sixten
Internationalization of Education. Some Concepts and Questions
February 
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No. 
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No. 

No. 
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No. 
No. 

No. 

No. 

No. 
No. 

Kann, Ulla & Lecoge, Kelebogile
The  National Education Survey in Botswana: A Guide to Users
May 
Kann, Ulla
Swedish Training Policy for Third World Students: A Historical Overview
May 
Marklund, Sixten
From Assessments of Individual Students to Evaluation of School Systems
June 
Daun, Holger
Contradiction and Correspondence in Education. Cases from Senegal and Guinea-Bissau
December 
Husén, Torsten
Present Trends in Education and Their Main Determinants
April 
Fägerlind, Ingemar
Utvärdering av finskspråkig gymnasial utbildning
August 
Lind, Agneta
Literacy Campaigns and Nation-Building in Mozambique. First Literary Campaign
Including a Case-Study of One Literacy Center
August 
Fägerlind, Ingemar & Munck, Ingrid
Attitudes towards School and Education in Seven Countries. Comparisons between England,
Finland, Hungary, India, Japan, Sweden and the  Based on  Data
September 
Chinapah, Vinayagum & Daun, Holger
Swedish Missions and Education in the Republic of Zaire: A Description and Diagnosis
November 
Chinapah, Vinayagum & Daun, Holger
Educational Evaluation of the Swedish Sister Churches in the Republic of Zaire
December 
Fägerlind, Ingemar & Leal, Leonor Cunha
Mathematics in Portugal: The Influence of School and Family Environment on Results in
Grades ,  and 
January 
Löfstedt, Jan-Ingvar
Bredare samarbete mellan Sverige och u-länder i form av person- och erfarenhetsutbyte. En
kortfattad utvärdering av försöksperioden
February 
Duncan, Wendy & Löfstedt, Jan-Ingvar
School Building, Teacher Training and Village Development in Bangladesh. An Evaluation of
Three Swedish Non-Government Programmes
March 
Löfstedt, Jan-Ingvar
Science Requirements in the People’s Republic of China
May 
Fägerlind, Ingemar
Försöksverksamhet med finskspråkig gymnasial utbildning. Erfarenheter och uppföljning
-
September 
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De Bresser, John & Fägerlind, Ingemar
Segmentation in Career Development. A Description of Paths to and between Occupations
October 
Gumo, Charles & Kann, Ulla
A Review of the Development of the Kenya Science Teachers College
October 
Strömqvist, Görel; Goldman, Madeleine & Gutebring, Maria
Kvinnors arbetsmarknad i Sverige -. En översikt av näringsgrenar
och yrkesområden
February 
Daun, Holger
Primary Learning Systems in Sub-Saharan Africa. Indigenous, Islamic
and Western Education
May 
Marklund, Sixten
The  Project: An Unfinished Audit
October 
Marklund, Sixten
Blockämnen och blockundervisning på grundskolans högstadium
December 
Marklund, Sixten
Årskurslös skola och undervisning. Några erfarenheter av alternativa arrangemang
February 
Mbamba, A. Mauno & Chinapah, Vinayagum
Training in Educational Planning. Report on a Course in Livingstone,
Zambia, January 
March 
De Bresser, John
Technical and Vocational Teachers College. Luanshya, Zambia. A Tracer Study
of  Graduates
April 
Daun, Holger
Primary Learning Systems in Sub-Saharan Africa. Cases from Senegal
August 
Sirén, Ulla
Språkmiljöer. En pilotstudie av barn till finsk-språkiga mödrar
August 
Gustafsson, Ingemar & McNab, Christine
Swedish Mission Education in Colonial Africa – A Model for Rural Development?
September 
Johnston, Anton & McNab, Christine
Nordic Research on Education in Developing Countries -. A Selected Bibliographic
Review of Research and Dissemination
December 
Lind, Agneta
Adult Literacy in the Third World – A Literature Review
December 
Noonan, Richard & Engström, Jan-Åke
Kunskaper i naturorienterande ämnen i svenska skolor: resultat från den andra undersökningen om naturorienterande ämnen
October 
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No. 
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No. 
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Noonan, Richard & Engström, Jan-Åke
Science Achievement in Swedish Schools:
Results from the  Second International Science Study
November 
Makrakis, Vasilios
Computers in Education: Towards a New Pedagogy?
January 
Mcnab, Christine
Language Planning for Education in Ethiopia:
Policy Development and Implementation Processes
October 
Fägerlind, Ingemar
Data Collection in the Malmö Longitudinal Study
October 
Eriksson, Riitta & Fägerlind, Ingemar
Erfarenheter av undervisning i svenska som andraspråk – utvärdering
av försöksverksamhet med finskspråkiga linjer i gymnasieskolan i Stockholm
October 
Tuijnman, Albert
Monitoring Adult Education – With Special Reference to Sweden
November 
Duncan, Wendy A.
School Dropout in Botswana. Gender Differences at Secondary Level
February 
Chikombah, Cowden E. M.
Education Issues in Zimbabwe since Independence
September 
Riis, Ulla & Engström, Jan-Åke
 Second International Science Study (). Den Svenska Läroplansanalysen:
Rational, Anvisningar och Resultat
January 
Eriksson, Riitta
Elever som deltagit i finskspråkig utbildning i gymnasieskolan i Stockholm.
En utvärderingsrapport till Skolöverstyrelsen
September 
Duncan, Wendy A.
The English Language Social Sciences Programme at Kungsholmen’s Gymnasium.
Interim Evaluation
September 
Tuijnman, Albert
The Emerging Welfare Society: Sweden s – s
May 
Steere, Marcia & Strömqvist, Görel
Evaluation of the English Language Social Sciences Program at Kungsholmen Gymnasium.
Report for the Swedish National Board of Education
June 
Löfstedt, Jan-Ingvar; Engström, Jan-Åke & Munck, Ingrid
Resultat- resurs- och produktivitetsanalys av den samhällsvetenskapliga fakulteten
vid Stockholms universitet
April 
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Furu, Margareta och Furu, Johan
Uppväxtvillkor och Hälsa – Kartläggning av socioekonomiska förhållanden under tidiga
barnaår och tonår i relation till några faktorer av välfärdsintresse senare i livet.
October 
Bang, Hanne
Can Quality of Life be Measured? A Literature Review
December 
Shangwu, Zhao
Case Study – Science Education in Chinese Secondary Schools
April 
Tegborg, Maria
The National Literacy Programme in Namibia – Mobilization of Learners and Support
through Communication
June 
Kolouh, Lidija
Education for Self-Reliance in Tanzania – A Case Study in Ilboru Secondary School
June 
Löfving, Anna & Nordlander, Ylva
Elimu Haina Mwisho – Education Has No End. A Minor Field Study of the Literacy
Work in Tanzania
September 
Bang, Hanne
Religion, etnicitet och europeisk integration – Rapport Från  Sonderingsresor
December 
Löfstedt, Jan-Ingvar
Education in Multi-Ethnic and Disadvantaged Areas: The Case of Gansu in China
June 
Gerdes, Paulus
Ethnomathematics and Education in Africa
January 
Löfving, Anna
Non-Govermental Organisation-Partners in the Development Process. The Case of India
November 
Bang, Hanne
Retirement and the Quality of Life
October 
Hellström, Zenia
The Malmö Study. Data Collection 
April 
Borges-Månsson, Alicia
Women’s Literacy and the Question of Dropout: Two Mozambican Case Studies
May 
Litsgård, Leif
Elementary Education in the Swedish Parish of Westland -
July 
Kanaev, Alexander N. & Fägerlind, Ingemar
Citizenship Education in Central Asia: Status and Possibilities for Cooperation
April 
Daun, Holger
National Forces, Globalization and Educational Restructuring
December 
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Odiwour, Wycliffe
Primary Schooling and the Language Policy Trends in Kenya:
Before and After Independence
January 
Daun, Holger
Pupils’ Self-Perception and School Processes:
A Case Study in Swedish Lower Secondary Schools (Grades -)
March 
Ankarsand, Anna och Fägerlind, Ingemar
Återkommande utbildning, förvärvsliv och inkomster.
En -årig longitudinell studie av svenska kvinnor och män
Augusti 
Daun, Holger & Ruiz de Forsberg, Nuzzly
Political-Economic Shifts and Educational Restructuring:
A Comparative Study of Education in Guinea-Bissau and Nicaragua
February 
Daun, Holger & Benincasa, Luciana
Restructuring Education in Europe. Four Country Studies
May 
Tuijnman, Albert
Education, Literacy and Wages in Poland in Comparative Perspective
October 
Fredriksson, Ulf & Taube, Karin
Läsning bland elever med invandrarbakgrund – en undersöknin av läsförmåga
och bakgrundsfaktorer hos elever i årskurs  i Stockholm -
Augusti 
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