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SAMMANFATTNING AV RESULTATET I SKOLÅR 8 
 
Sammanlagt fick vi in uppgifter om 364 elever. Av dessa elever genomförde 
332 lästestet. Andelen elever med annat modersmål än svenska uppgick till 10. 
Bortfallet på lästestet uppgick till 8,8% 
   Mätinstrumentet bestod av delar av ett internationellt framtaget, utprövat och 
använt lästest med flervalsfrågor. 
   Eleverna i skolår 8 i Härnösand, våren 2005, presterade något sämre än 
resultatet för ett representativt urval jämnåriga elever från hela landet år 1991. 
Man presterade bättre än Salem och Upplands Väsby. Däremot presterade man 
något sämre än Ekerö, Nacka, Sollentuna och Tyresö som också de genomförde 
testet våren 2005. Man presterade något bättre än Kristianstad, men eleverna där 
genomförde testet då de var några månader yngre än eleverna i Härnösand. 
   Utifrån resultatet på lästestet identifierades två nivåer som anger att 
läsförmågan behöver uppmärksammas. Elever som befinner sig på nivå 1 har 
stora svårigheter med läsförståelsen och elever som befinner sig på nivå 2 har 
vissa svårigheter med läsförståelsen.  
   Andelen elever i Härnösands kommun som befinner sig på nivå 1 och 2 
uppgick till 32,5 %. Detta innebär att 67,5 % procent av eleverna har en helt 
oproblematisk utveckling då det gäller läsutvecklingen medan cirka en tredjedel 
bör uppmärksammas extra noga. 14,8 % av eleverna har stora svårigheter med 
läsning. 
   Av de elever som av lärarnas ansågs ha läs- och skrivsvårigheter och som 
genomförde lästestet har endast tillgång till specialundervisning. 
   Majoriteten av eleverna som redan i skolår 5, i samband med nationella provet 
i svenska, visade att de hade problem med måluppfyllelsen har fortfarande i 
skolår 8 problem med läsförståelsen. 
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BAKGRUND 
 
Som ett led i Härnösands skolors arbete med att utvärdera undervisningen har 
Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand på 
uppdrag av Härnösands kommun genomfört en kartläggning av läsförmågan hos 
samtliga elever i skolår 8 våren 2005. Samma undersökningsmaterial har 
använts vid motsvarande undersökningar för elever i skolår 8 i Stockholm under 
åren 1997-2000, i Täby under åren 1998-2000, i Ekerö, Nacka, Sollentuna, 
Upplands Väsby och Tyresö under åren 1999-2005 samt i Salem 2005. 
Undersökningen har också genomförts i Kristianstad under 2004 och 2005. Till 
skillnad mot i övriga kommuner genomfördes testen i Kristianstad under hösten 
i stället för under våren, vilket innebär att eleverna i Kristianstad var cirka 3 
månader yngre än eleverna i de andra undersökningarna vid testgenomförandet. 
 
Elevernas läsförmåga mättes med hjälp av delar av ett provmaterial som 
utarbetats och använts inom en internationell läskunnighetsundersökning (IEA: 
Reading Literacy, se s. 5). 
 
Syftet med läsundersökningen våren 2005 var att: 
 

• Ge skolornas beslutfattare information om elevernas läsförmåga 
• Utvärdera hur långt elever i skolår 8 i Härnösands kommun nått på väg 

mot skolans mål i läsning 
• Ge lärarna kompletterande information om de egna elevernas prestationer 

i läsning 
• Ge vägledning för central resursfördelning 
• Möjliggöra för Härnösands kommun att göra jämförelser med andra 

kommuners och nationella resultat 
• Möjliggöra för kommunen att sätta in åtgärder i tid innan eleverna lämnar 

grundskolan 
• ”Mäta” effekter av insatta insatser 
• Få en bild av styrkor och svagheter inom skolsystemet inom kommunen 

 
I anslutning till läsundersökningen fyllde lärarna i svenska även i en så kallad 
elevlista, vilket möjliggör att ställa det erhållna resultatet i relation till ett mindre 
antal bakgrundsvariabler. Dessutom fyllde eleverna i en elevenkät och svaren på 
enkätfrågorna kan även de ställas i relation till resultatet på lästesten. Lärarna i 
svenska besvarade vidare en lärarenkät. Resultaten från elev- respektive 
lärarenkät kommer att redovisas i en separat rapport. 
 
Undersökningen genomfördes under vecka 11 våren 2005. Läsundersökningen 
var obligatorisk för alla skolor i kommunen. 
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Ansvariga för undersökningens genomförande i Härnösand har varit Monica 
Eklund, Ulf Fredriksson och Karin Taube. De två förstnämnda har organiserat 
distributionen av materialet till skolorna och arbetet med instansningen av 
uppgifterna. Uppgifterna är instansade av Emelie Eriksson. Rapporten är skriven 
av Monica Eklund enligt en mall utarbetad av Karin Taube. Monica har också 
genomfört de statistiska bearbetningarna, som bildat underlaget för rapporten. 
Agneta Höglund Sjölander har organiserat kontakterna mellan Mittuniversitetet 
och kommunens deltagande skolor. 
 
 
Härnösand 2005-12-13 
 
Karin Taube (projektledare), Monica Eklund och Ulf Fredriksson.  
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LÄSFÖRMÅGA I RELATION TILL VAD SOM STÅR I 
LÄROPLANEN 
 
Ett syfte med att genomföra läsundersökningen är att utvärdera hur skolorna 
uppnår styrdokumentens mål inom området läsning. Enligt den nu gällande 
läroplanen för grundskolan, Lpo 94, har skolan ansvar för att varje elev efter 
genomgången grundskola ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och 
läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 12). 
 
I kursplanerna är det fastslaget vilka mål som eleven skall ha uppnått när 
hon/han lämnar grundskolan. Utöver dessa mål finns mål som man i 
undervisningen skall sträva efter att eleven uppnår. Några av målen att sträva 
mot respektive målen att uppnå är relaterade till läsning och läsförståelse. 
 
I kursplanen för svenska föreskrivs att skolan i sin undervisning i svenska bland 
annat strävar efter att eleven  
 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse, 

• utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

• får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 
författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar 
av världen, 

• stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till 
att ta aktiv del i kulturutbudet (Skolverket, 2000, s. 96-97). 

 
Eleverna skall ha bland annat uppnått följande mål i slutet av det nionde 
skolåret: 
 

• kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra 
länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 
sammanhängande samt kunna reflektera över det, 

• kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka (Skolverket, 2000, 
s. 100). 
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Målen är något annorlunda för de elever som följer kursplanen i svenska som 
andraspråk. De mål som man i undervisningen i svenska som andraspråk skall 
sträva efter är att eleven  
 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse, 

• i dialog med andra uttrycker känslor och tankar som texter med olika syften och olika 
mottagare väcker och stimuleras till att reflektera och värdera, 

• utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och 
med olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess 
karaktär och till syftet med läsningen, 

• får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur och blir förtrogen med 
den värdegrund på vilken det svenska samhället vilar och även lär känna skönlitteratur 
från andra delar av världen (Skolverket, 2000, s. 102-103). 

 
 
Eleverna skall ha bland annat uppnått följande mål i slutet av det nionde 
skolåret. 
 
Eleven skall: 
 
 

• kunna läsa och tillgodogöra sig till åldern avpassad skönlitteratur och förstå 
faktatexter av den art som behövs i skolarbetet, 

• kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka (Skolverket, 2000, 
s. 106). 

 
 
De ”mätinstrument” som användes i undersökningen i Härnösand för eleverna i 
skolår 8 gav mått på elevernas förmåga att läsa och förstå 9 olika texter med 
varierande innehåll, karaktär och längd. 
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METOD 
 
För att samla in information om eleverna har tre mätinstrument använts: lästest, 
elevlista och elevenkät. 
 

Lästest 
 
Texter och uppgifter skapade inom IEA:s läskunnighetsundersökning 
 
IEA står för International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement, vilket betyder ungefär Internationell sammanslutning för 
utvärdering av skolprestationer. Organisationen syftar till att ge politiska 
beslutsfattare, skolfolk och allmänheten korrekt information om kunskapsnivån i 
olika länder. Under läsåret 1990/91 genomfördes en omfattande undersökning 
av läsfärdigheterna hos omkring 210 000 barn i 32 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 hängde samman med 
skolförhållanden, läroplaner, undervisning, lärare samt kulturella och 
ekonomiska faktorer (Elley, 1992). Studien betraktades vid tidpunkten för 
genomförandet som världens största pedagogiska undersökning. I Sverige deltog 
cirka 3 500 elever i årskurs 8 (Taube, 1995). De svenska eleverna i årskurs 8 
placerade sig på tredje plats efter eleverna i Finland och Frankrike. 
 
Tre olika sidor av läsförmågan studerades: förmåga att läsa och förstå 
 
1. Berättande och skönlitterära texter 
2. Sakprosa eller faktatexter samt 
3. Informationsmaterial (diagram, kartor, tabeller, bruksanvisningar etc.) 
 
"IEA Reading Literacy" förbereddes med största omsorg. Instrumenten för 
mätning av läsfärdigheter utvecklades under flera år. Texterna med tillhörande 
uppgifter var noggrant översatta, bearbetade och utprövade. Särskild 
uppmärksamhet ägnades åt att göra texterna och uppgifterna språkligt och 
kulturellt ekvivalenta, eftersom det var samma texter och uppgifter som 
användes i alla länder. Totalt fanns det 89 uppgifter för fjortonåringarna. 
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Texter och uppgifter som användes inom läsundersökningen i 
Härnösand våren 2005 
 
Vid den här aktuella undersökningen av eleverna i skolår 8 användes endast 
delar av IEA:s läskunnighetsundersökning. Lästesten bestod av 9 texter av olika 
karaktär: 3 skönlitterära texter, 2 sakprosatexter och 4 texter av typen 
informationsmaterial. Varje text följdes av ett antal uppgifter relaterade till 
texten, totalt 40 uppgifter. Eleverna fick 40 minuter på sig för att göra testet. 
 
Det ansågs att detta urval av texter och uppgifter skulle räcka för att få en bild av 
läsnivån i skolår 8. En mer omfattande mätning kan även uppfattas som alltför 
tidskrävande och arbetsbelastande av de lärare som skulle genomföra 
undersökningen med sina elever. Samma lästest har använts vid flera andra 
undersökningar i andra kommuner. 
 

Elevlista 
 
Genom en så kallad elevlista inhämtades uppgifter om elevens ålder, kön, 
modersmål, betyg i svenska/svenska som andraspråk hösten 2004, omdöme på 
nationellt prov i skolår 5, orsak till eventuell frånvaro vid genomförande av 
lästest respektive elevenkät samt uppgifter om erhållen modersmåls-
undervisning, undervisning i svenska som andraspråk och specialundervisning. 
Elevlistorna fylldes i av svensklärarna i respektive undervisningsgrupp. 
 

Elevenkät  
 
Elevenkäten bestod av 25 frågor. Frågorna behandlade bland annat elevernas 
första språk, bästa språk, mest använda språk i hemmet, tillgång till tidningar, 
TV-tittande, läsläxor, läsvanor samt trivsel och arbetssätt i klassen. Enkäterna 
besvarades individuellt av eleverna. Resultaten från elevenkäten kommer att 
redovisas i en separat rapport. 
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Undersökningens genomförande 
 
Undersökningen som genomfördes under vecka 11 våren 2005 var obligatorisk 
för alla skolor i kommunen med elever i skolår 8. Lärare som undervisade i 
svenska i skolår 8 genomförde undersökningen genom att dela ut ett häfte till 
eleverna innehållande lästest och elevenkät. Lärarna ansvarade sedan för att 
samla in häftena och skicka dessa till Institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Mittuniversitetet i Härnösand som ansvarade för datainsamlingen.  
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UPPGIFTER FRÅN ELEVLISTAN 
 

Eleverna  
 
Lärarna i svenska ombads att i samband med undersökningen fylla i en så kallad 
elevlista. Elevlistan innehöll uppgifter om elevens ålder, kön, modersmål, betyg 
i svenska/svenska som andraspråk hösten 2004, omdöme på nationellt prov i 
skolår 5, orsak till eventuell frånvaro vid genomförandet av lästest respektive 
elevenkät samt uppgifter om erhållen modersmålsundervisning, undervisning i 
svenska som andraspråk samt specialundervisning. 
 
I undersökningen ingick samtliga skolor och undervisningsgrupper i kommunen 
med elever i skolår 8. I tabell 1 ges en översikt över deltagande skolor, 
undervisningsgrupper och elever. 
 
 
Tabell 1 . Deltagande skolor, undervisningsgrupper och elever i skolår 8 som genomfört 
lästest respektive elevenkät. 
Skola Under-

visnings- 
grupper 

Antal  
elever 

Antal elever 
som genom-
fört lästestet 

Antal elever 
som besvarat  
elevenkäten 

Antal elever som  
både genomfört  
lästest och be-

svarat elevenkät 
Franzénskolan 8 185 170 146 145 
Gerestaskolan 4 65 56 57 56 
Kiörning 3 64 61 56 56 
Landgren 4 50 45 45 45 
Totalt 19 364 332 304 302 
 
 
 
Av tabell 1 framgår det att det fanns totalt 19 undervisningsgrupper i skolår 8 
våren 2005 i Härnösand. Vi har fått in information via elevlistorna för 364 
elever. Av dessa genomförde 332 elever lästestet och 304 elever besvarade 
elevenkäten. 302 elever både genomförde lästestet och besvarade elevenkäten. 
 
Lärarnas ombads att uppge om eleverna hade annat modersmål än svenska. Av 
tabell 2 framgår fördelningen mellan elever med svenska som modersmål 
respektive elever med annat modersmål än svenska. 
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Tabell 2. Fördelningen mellan elever med svenska respektive annat modersmål än svenska. 
Modersmål Antal  

 
Procent 

Svenska  354   97,3 
Annat modersmål än svenska  10     2,7 
Totalt  364 100,0 
 
 
 
Av tabell 2 framgår det att endast 10 elever (2,7 %) enligt uppgiftslämnande 
lärare har annat modersmål än svenska. Vilka modersmål som eleverna i skolår 
8 har framgår av tabell 3. 
 
 
 
Tabell 3. Elevernas modersmål 
Modersmål Antal elever Andel i procent 
Finska 2 0,5 
Franska 1 0,3 
Persiska 2 0,5 
Portugisiska 1 0,3 
Serbokroatiska 3 0,8 
Spanska 1 0,3 
Svenska  354 97,3 
Totalt samtliga modersmål 364 100,0 
 
 
 
Trots att det är så få elever med annat modersmål än svenska är det ganska 
många språkgrupper som finns representerade vid skolorna i Härnösand. 
 
Av eleverna med annat modersmål än svenska deltar endast en av eleverna i 
modersmålsundervisning och sex elever har undervisning i svenska som 
andraspråk. 
 
Av tabell 4 framgår det hur elever med svenska som modersmål och elever med 
annat modersmål än svenska är fördelade på flickor och pojkar i skolår 8. Det är 
en mycket jämn fördelning mellan flickor och pojkar, 183 respektive 181. 
Hälften, det vill säga 5, av eleverna med annat modersmål än svenska är flickor 
och hälften är pojkar. 
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Tabell 4. Eleverna i skolår 8 fördelade på elever med svenska som modersmål och elever med 
annat modersmål än svenska samt på flickor och pojkar 
 Flickor Pojkar Samtliga 
 Antal Procent Antal Procent Antal  Procent 
Elever med svenska 
som modersmål 

178 97,3 176 97,2 354 97,3 

Elever med annat 
modersmål än 
svenska 

5 2,7 5 2,8 10 2,7 

Totalt 183 100,0 181 100,0 364 100,0 
 
 
 
I ”normalfallet” är elever i skolår 8 födda år 1990 och började skolan det år då 
de fyllde 7 år. Elever kan emellertid börja skolan tidigare och elever kan även 
börja senare eller av olika skäl gå om ett läsår och därmed vara något äldre än 
sina klasskamrater. I tabell 5 redovisas vilket år som eleverna i skolår 8 i 
Härnösand är födda. 
 
 
 
Tabell 5. Elevernas födelseår 
Födelseår Antal Procent 
1988   1   0,3 
1989 17   4,7 
1990                     342 94,5 
1991   2   0,6 
Totalt 362* 100,0 
* Det saknas uppgift om födelseår för två elever. 
 
 
 
Som förväntat är de allra flesta, eller 94,5 %, eleverna födda under år 1990. 
Endast 0,6 % av eleverna har börjat skolan det år de fyllde 6 år. En något större 
andel, 5 %, började skolan efter det år de fyllde 7 år, alternativt har de gått om 
ett år.  
 
I elevlistan skulle lärarna även fylla i vilket betyg varje enskild elev fått i 
svenska alternativt svenska som andraspråk hösten 2004, det vill säga 
höstterminen i skolår 8. Elevernas betyg framgår av tabell 6. 
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Tabell 6. Betyg i svenska/svenska som andraspråk ht 2004. 
Betyg Antal Procent 
Mycket väl godkänd (MVG) 8   2,2 
Väl godkänd (VG) 114 31,3 
Godkänd (G) 205 56,3 
Icke godkänd (IG) 3   0,8 
Uppgift saknas 34   9,3 
Totalt 364 100,0 

 
 
 
Av tabell 6 framgår det att cirka 90% av eleverna har erhållit ett godkänt betyg i 
svenska/svenska som andraspråk höstterminen i skolår 8. För knappt en tiondel 
av eleverna saknas uppgift om betyg. Det är troligt att en del elever som saknar 
betyg återfinns bland bortfallet. 
 
Lärarna skulle även fylla i vilket omdöme som eleverna hade på det nationella 
provet i svenska i skolår 5. I tabell 7 redovisas vilka omdömen som eleverna 
fick. 
 
 
 
Tabell 7. Omdöme på nationellt prov i skolår 5 
Betyg Antal Procent 
Godkänd/uppnått målen 273 75,0 
Ännu ej uppnått målen  19   5,2 
Skrev ej provet   2   0,5 
Uppgift saknas 70 19,2 
Totalt 364 100,0 
 
 
 
Av tabell 7 framgår det att de allra flesta eleverna (75%) fick omdömet 
”godkänd” på det nationella provet. En mindre andel, drygt 5%, fick omdömet 
”ännu inte uppnått målen”. Det framgår även att uppgift saknas för nästan 20% 
av elevgruppen. Det är svårt att ha någon uppfattning om hur fördelningen 
mellan elever med omdömet godkänd och övriga fördelar sig, eftersom det är 
främst från en skola som uppgifterna saknas.  
 
Lärarna skulle även göra en egen bedömning av vilka elever i 
undervisningsgruppen som har läs- och skrivsvårigheter samt ange vilka elever 
som får specialundervisning i svenska.  
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Tabell 8. Lärarnas bedömning av läs- och skrivsvårigheter i relation till specialundervisning i  
svenska.  
 Får special-

undervisning i 
svenska 

Får inte special-
undervisning i 

svenska 

Totalt 

 Antal Antal  Antal  Procent 
Har läs- och 
skrivsvårigheter enligt 
läraren 

4 26 30 8,2 

Har inte läs- och 
skrivsvårigheter enlig 
läraren 

2 332 334 91,8 

Totalt 6 358 364 100,0 
 
 
 
Som det framgår av tabell 8 anser lärarna att 30 av eleverna har läs- och 
skrivsvårigheter, vilket motsvarar ungefär 8,2 %. Av dessa elever är det endast 4 
som får specialundervisning i svenska. Totalt är det 6 elever som får 
specialundervisning i svenska och av dessa elever är det 4 som lärarna bedömer 
har läs- och skrivsvårigheter.  
 
 
 
Bortfall 
 
Enligt uppgifter före tidpunkten för undersökningen fanns det 371 antal elever i 
skolår 8 i Härnösands kommun. Vid tidpunkten för undersökningen fick vi in 
uppgifter avseende 364 elever. Alla dessa elever har emellertid inte deltagit i 
lästestet eller besvarat elevenkäten. I den så kallade elevlistan skulle läraren 
uppge skälet till varför eleven inte deltagit i lästestet respektive inte besvarat 
enkäten. Orsakerna till bortfallet redovisas i tabell 9. 
 
 
 
Tabell 9. Orsaker till bortfall på lästest respektive elevenkät. 
Orsak till bortfall Lästest Elevenkät 
 Antal Andel av 

totala 
antalet 
elever 

(N=364) 

Antal Andel av 
totala 
antalet 
elever 

(N=364) 
Sjukdom 25 6,9 47        12,9 
Ledighet 2 0,6 7 1,9 
Flyttat eller slutat i klassen 3 0,8 3 0,8 
Okänd orsak 2 0,6 3 0,8 
Totalt 32 8,8 60 16,5 
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Av tabell 9 framgår det att bortfallet då det gäller lästestet uppgår till 8,8 % och 
när det gäller elevenkäten är bortfallet 16,5 %. Sammantaget kan man konstatera 
att bortfallet är relativt litet, framför allt då det gäller lästestet. Den vanligaste 
orsaken till bortfall är att eleven varit sjuk vid provtillfället och att det inte varit 
möjligt att anordna något senare provtillfälle. Det är också tydligt att man 
prioriterat ett nytt tillfälle för lästestet framför ett ytterligare tillfälle för att fylla 
i elevenkäten. 
 
Utöver det ovan redovisade bortfallet finns det även ett så kallat internt bortfall, 
det vill säga att elever valt att inte besvara vissa enstaka frågor i lästest 
respektive elevenkät. 
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RESULTAT PÅ LÄSTESTET 
 
Lästestet bestod av 40 uppgifter varav 30 var frågor med fyra fasta 
svarsalternativ där eleven skulle sätta kryss för rätt svar. Övriga 10 uppgifter 
hade så kallade öppna svar, men dessa krävde oftast endast ett ord. Eleverna 
hade 40 minuter på sig att klara uppgifterna. Syftet med testet var att mäta 
elevernas förmåga att läsa och förstå texter med varierande innehåll, karaktär 
och längd. De 40 uppgifterna ingick även i IEA-undersökningen som 
genomfördes våren 1991 där de gavs under i det närmaste identiska 
förutsättningar. Det sistnämnda innebär att elevernas resultat kan jämföras med 
ett rikstäckande resultat. 
 
I figur 1 visas hur resultatet från lästestet fördelar sig bland eleverna i skolår 8 i 
Härnösand våren 2005. 
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                                                  Antal rätt 
                             
Figur 1. Resultatfördelning på lästestet bland elever i skolår 8 i Härnösand våren 2005. 
 

 17  



Av figur 1 framgår det att den elev som hade bäst resultat på testet klarade alla 
de 40 uppgifterna och den elev som presterade sämst klarade 8 av uppgifterna. 
 
I tabell 10 jämförs resultatet för eleverna i Härnösand våren 2005 med resultatet 
för ett representativt urval av cirka 3 500 elever i skolår 8 från hela landet som 
gjorde samma prov inom IEA-undersökningen våren 1991 samt med resultaten 
från elever i olika kommuner i skolår 8. I tabellen redovisas såväl medelvärde 
som standardavvikelse. Standardavvikelse är ett mått på den genomsnittliga 
avvikelsen från medelvärdet. Ett förhållandevis högt värde på 
standardavvikelsen anger att eleverna presterar väldigt olika varandra. 
 
 
 
Tabell 10. Resultat på lästestet i Härnösand våren 2005 i jämförelse med andra 
undersökningsgrupper som genomfört testet. 
Undersökningsgrupp Antal deltagande 

elever 
Medelvärde Standardavvikelse 

IEA, Sverige vt 1991 3 476 29,9 6,3 
Stockholm, vt 2000 5 595 29,9 6,8 
Täby, vt 2000    703 32,5 5,0 
Ekerö, vt 2005    370 29,5 6,0 
Nacka, vt 2005 1 067 29,7 6,2 
Sollentuna, vt 2005   758 30,2 6,4 
Upplands Väsby, vt 2005   402 28,4 6,7 
Tyresö, vt 2005   609 29,0 6,3 
Salem, vt 2005   194 28,1 6,0 
Kristianstad, ht 2004 1 010 27,7 6,9 
Härnösand, vt 2005    332 28,5 6,5 
Källa: Taube, 2000, 2005a, 2005b; Taube & Skarlind, 2000. 
 
 
Av tabell 10 framgår det att eleverna i skolår 8 i Härnösands kommun i 
genomsnitt klarade 28,5 av de 40 uppgifterna som testet bestod av. Medelvärdet 
på samma prov inom IEA- undersökningen 1991 var 29.9. Resultatet för 
eleverna i Härnösand våren 2005 ligger med andra ord något under 
riksgenomsnittet 1991. En jämförelse mellan övriga kommuner som genomfört 
lästestet visar att eleverna i Täby presterar bäst med ett genomsnitt på 32,5 
poäng. Därefter följer Sollentuna (30,2 poäng), Stockholm (29,9 poäng), Nacka 
(29,7 poäng), Ekerö (29,5 poäng), Tyresö (29,0 poäng), Upplands Väsby (28,4 
poäng), Salem (28,1) och Kristianstad (27,7 poäng). Eleverna i skolår 8 i alla 
kommuner utom Kristianstad, Salem och Upplands Väsby har ett genomsnittligt 
högre resultat än eleverna i skolår 8 i Härnösand. Då det gäller resultatet för 
eleverna i Kristianstad bör dock noteras att dessa elever genomförde testet redan 
under höstterminen i skolår 8. 
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Resultaten på lästesten varierar även mellan de olika skolorna i Härnösands 
kommun, vilket framgår av tabell 11. 
 
 
 
Tabell 11. Resultat på lästestet för olika skolor i Härnösands kommun 
Skola Antal elever Medelvärde Standardavvikelse 
Franzén 170 27,9 6,6 
Geresta  56 28,3 7,6 
Kiörning 61 28,2 6,3 
Landgren 45 31,2 4,2 
Totalt 332 28,5 6,5 
 
 
 
Landgrenskolan är den skola som har markant bättre genomsnittligt resultat på 
lästestet jämfört med de andra skolorna. Medelvärdet på 31,2 ligger också högt 
jämfört med andra kommuner och med medelvärdet för det representativa 
urvalet för Sverige 1991. Även standardavvikelsen är liten.  
 
 
 

Resultat för olika åldersgrupper 
 
De allra flesta elever börjar skolan det år som de fyller 7 år. Av tabell 5 
framgick det emellertid att det även finns ett antal elever som börjat skolan före 
de fyllt 7 år. Det finns också elever som antingen börjat skolan senare än det år 
de fyllde 7 år, alternativt så har de gått om ett eller flera år. Av tabell 12 framgår 
det hur elever presterat på lästestet i relation till när de är födda. 
 
 
 
Tabell 12. Resultat på lästestet för elever med olika ålder 

Ålder Antal Medelvärde på 
lästest 

Standardavvikelse 

Elever födda efter 1990    2 32,0 4,2 
Elever födda under 1990 314 28,9 6,2 
Elever födda före 1990   16 19,7 7,6 
Alla  332 28,5 6,5 
 
 
 
Av tabell 12 framgår det att elever som är födda före 1990 och antingen börjat 
skolan sent eller gått om ett år har väsentligt sämre resultat på lästestet än övriga 
elever. En jämförelse med andra kommuner visar på samma mönster. 
 

 19  



Tabell 13. Resultat på lästest för elever i skolår 8 med olika åldrar i olika kommuner. 
 Medelvärde på lästest 
Ålder Yngre ”Normal” ålder Äldre än ”normalt”
Nacka 30,8 30,0 21,5 
Sollentuna 30,4 30,5 21,9 
Upplands Väsby 30,5 28,8 22,1 
Tyresö 31,1 29,1 23,2 
Salem  30,1 28,5 21,6 
Ekerö 34,8 29,5 23,2 
Kristianstad 32,8 28,1 21,5 
Härnösand 32,0 28,9 19,7 
 
 
 
Av tabell 13 framgår det att i samtliga kommuner har elever som är äldre än 
”normalåldern” för skolår 8 sämre resultat på lästestet. Med undantag för 
Sollentuna har alla elever som är yngre än normalt för elever i skolår 8 bättre 
resultat än klasskamraterna. Andelen som är yngre respektive äldre är dock liten 
vilket gör att extremvärden får större inverkan på medelvärdet och resultat måste 
tolkas med stor försiktighet. 
 
 

Resultat för flickor och pojkar 
 
I tabell 14 redovisas resultatet på lästestet för flickor och pojkar. 
 
 
 
Tabell 14. Resultat på lästestet uppdelat på flickor och pojkar. 
Kön Antal elever Medelvärde Standardavvikelse  
Flickor 164 29,05 5,8 
Pojkar  168 27,87 7,1 
Totalt 332 28,45 6,5 
 
 
 
Som det framgår av tabell 14 är flickornas genomsnittliga resultat bättre än 
pojkarnas. Spridningen i resultat är dessutom något större bland pojkarna än 
bland flickorna. Att flickorna har bättre resultat än pojkarna då det gäller 
läsförmåga är något som även framkommit i andra undersökningar (se t.ex. 
Skolverket, 2004a).  I den stora PISA 1 - undersökning som genomfördes av 
OECD2 och vars resultat publicerades i december 2004 var flickorna resultat 

                                                 
1 Programme for International  Student Assessment 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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bättre än pojkarnas. I samtliga OECD-länder var flickorna genomsnittligt bättre 
läsare än pojkarna (Skolverket, 2004b). 
 
 

Resultat på lästestet relaterade till omdöme på nationellt prov i 
skolår 5 och betyg i skolår 8 
 
Lärarna ombads lämna uppgifter om omdöme på nationellt prov i skolår 5 samt 
betyg i svenska/svenska som andraspråk hösten i skolår 8.  
 
Vi har fått in omdömet på nationella provet i skolår 5 för 294 elever. 275 av 
dessa elever genomförde även lästestet.  
 
 
 
Tabell 15.  Omdöme på nationellt prov i skolår 5 i relation till resultat på lästest 
Omdöme på nationellt 
prov 

Antal Procent Medelvärde Standard-
avvikelse 

Godkänd/uppnått målen  256 77,1 29,7 5,6 
Ej uppnått målen 17 5,1 20,3 6,9 
Skrev ej provet 2 0,6 18,5 2,1 
Uppgift saknas 57 17,2 25,6 7,6 
Totalt 332 100,0 28,5 6,5 

 
 
 
Av tabell 15 framgår det att medelvärdet på lästestet för eleverna som ännu inte 
uppnått målen i nationella provet i skolår 5 samt eleverna som inte deltog i 
provet är betydligt lägre än för övriga elever. 
 
Eleverna får betyg för första gången under höstterminen i skolår 8. I tabell 16 
redovisas elevernas betyg i svenska/svenska som andraspråk i relation till 
medelvärde på lästestet. 
 
 
Tabell 16. Betyg i svenska/svenska som andraspråk ht 2004 i relation till resultat på lästest 
Betyg Antal Procent Medelvärde Standard-

avvikelse 
MVG 8   2,4 33,4 4,7 
VG 105 31,6 31,8 4,5 
G 193 58,1 27,0 6,3 
IG 1   0,3 29,0  
Uppgift saknas 25   7,5 23,8 8,4 
Totalt 332 100,0 28,8 6,2 
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Av tabell 16 framgår det, som väntat, att det finns ett klart samband mellan 
betygen G, VG och MVG i svenska/svenska som andraspråk och genomsnittligt 
resultat på lästestet. Däremot finns det ingenting som indikerar att det finns 
elever som ännu inte uppnått målen. Tyvärr är det ett stort bortfall och uppgift 
om betyg saknas för 25 elever. Ett rimligt antagande är att det bland eleverna för 
vilka det inte finns någon uppgift om betyg även finns ett antal elever som 
saknar betyg svenska/svenska som andraspråk. 
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DE LÅGPRESTERANDE ELEVERNA 
 

Olika prestationsnivåer utifrån resultatet på lästestet 
 
Den lästest som användes vid undersökningen i skolår 8 våren 2005 i Härnösand 
innehåller texter av olika karaktär: skönlitterära berättelser, faktatexter samt 
texter av informationskaraktär som kartor, tabeller och diagram. I anslutning till 
respektive text finns frågor, vilka även dessa är av olika karaktär. Några 
uppgifter kräver endast att eleverna hittar svaret i texten medan andra ställer 
krav på att eleverna kan dra egna slutsatser utifrån texten och ytterligare slag av 
frågor ställer andra krav. Elevernas förmåga att besvara dessa frågor korrekt ses 
som mått på deras förmåga att läsa och förstå det de läser. 
 
En god läsförståelse kräver flera förmåga, bland annat att: 

• kunna avläsa/avkoda orden korrekt 
• kunna avläsa/avkoda orden automatiskt (dvs utan nämnvärd ansträngning) 
• ha ett tillräckligt omfattande ordförråd 
• ha förförståelse om det ämne som behandlas 
• läsa aktivt med uppmärksamheten ”påkopplad”. 

 
Låga resultat på lästestet kan bero på elevers svårigheter i ett eller flera av 
ovanstående avseenden. Den största svårigheten för elever med annat 
modersmål än svenska är till exempel ofta att de har ett bristande ordförråd i 
svenska språket. 
 
Det händer att en elev är normal i alla avseenden, som har ett gott ordförråd, 
tillräckliga förkunskaper och som försöker läsa uppmärksamt ändå inte lyckas 
särskilt bra på lästestet på grund av stora problem med att snabbt och korrekt 
identifiera orden. 
Vi har identifierat två nivåer för elevers resultat på lästestet som pekar på att 
utvecklingen av dessa elevers läsförmåga behöver uppmärksammas. 
 
Nivå 1: elever som ligger på denna nivå har stora lässvårigheter. Detta är elever 
som läser mycket långsamt och/eller har mycket svårt att förstå vad de läser. De 
har ett uppenbart behov av att deras svårigheter uppmärksammas och att de 
erbjuds den hjälp de behöver för att komma tillrätta med sina problem på 
läsningens område. Det är önskvärt att hänsyn tas till deras bristande 
läsförståelse också i andra ämnen än svenska. En läsförmåga på Nivå 1 är 
otillräcklig för att klara de krav på förmåga att läsa och förstå som eleverna 
möter i skolan. Vi bedömer att Nivå 1 på ett ungefär svarar mot resultat mellan 0 
och 21 rätt på lästestet. 
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Nivå 2: elever som ligger på denna nivå har svårigheter med läsning. Detta är 
elever som läser långsamt och/eller har svårt att förstå vad de läser. Det är 
önskvärt att deras svårigheter uppmärksammas och att de erhåller det stöd och 
den förståelse de är i behov av. Vi bedömer att Nivå 2 ungefär svarar mot 
resultat mellan 22 och 26 rätt på läsprovet. 
 
 

Indelning av eleverna i tre grupper 
 
Med utgångspunkt från resultatet på lästestet kan eleverna alltså delas in i tre 
grupper: 
 

• Nivå 1 (med stora svårigheter) som hade mellan 0 och 21 rätt på lästestet. 
• Nivå 2 (med svårigheter) som hade mellan 22 och 26 rätt på lästestet. 
• Övriga (utan svårigheter) som hade mellan 27 och 40 rätt på lästestet. 

 
Det säger sig själv att vid användning av en sådan precis indelning så kommer 
det att finnas elever med resultat just vid gränsvärdena som lika gärna hade 
kunnat hamna på den andra sidan om den fastställda gränsen. Men som grupper 
betraktade skiljer de sig ganska markant åt med avseende på läsförmåga. Detta 
visar sig tydligt när man jämför de tre elevgruppernas medelvärden (se tabell 
17).  
 
 
 
Tabell 17. Resultat på lästest för elever på de tre olika nivåerna. Hela kommunen. 
 Antal  Procent Medelvärde Standard-

avvikelse 
Nivå 1. Stora 
svårigheter 

49 14,8 16,6 3,7 

Nivå 2. 
Svårigheter 

59 17,8 24,2 1,5 

Övriga. Utan 
svårigheter 

224 67,4 32,2 3,2 

Alla 332 100,0  28,5 6,5 
 
 
 
Andelen elever som på lästestet presterar på Nivå 1 och Nivå 2 uppgår till cirka 
32,5 %. Detta innebär att cirka en tredjedel av alla elever har någon form av 
svårighet med läsningen.  I tabell 18 görs en jämförelse med hur eleverna 
presterar i ett antal andra kommuner som även de genomförde lästestet i skolår 8 
under våren 2005.  
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Tabell 18. Elevernas medelvärde och fördelning på olika nivåer i olika kommuner. 
Kommun  Antal 

deltagande 
elever 

Medelvärde  Andel elever på 
nivå 1 

Andel elever på 
nivå 2 

Ekerö 370 29,5 9,7 16,0 
Nacka 1067 29,7 11,3 17,8 
Sollentuna 758 30,2 11,1 13,6 
Upplands Väsby 402 28,4 16,2 19,2 
Tyresö 609 29,0 14,8 15,6 
Salem  194 28,1 16,0 16,5 
Härnösand 332 28,5 14,8 17,8 
 
 
 
Medelvärdet för andel elever på Nivå 1 är i kranskommunerna till Stockholm 
cirka 13,2 och medelvärdet på andel elever på nivå 2 är cirka 16,5. Härnösand 
ligger med andra ord något över dessa genomsnittssiffror, men ligger lägre än 
Upplands Väsby och ungefär lika som Salem.  
 
Ovan har vi tittat på siffrorna för hela Härnösands kommun jämfört med andra 
kommuner. Hur eleverna fördelar sig på de olika nivåerna skiljer sig emellertid 
åt mellan Härnösands olika skolor, vilket framgår av tabell 19. 
 
 
 
Tabell 19. Andelen elever på respektive nivå per skola. 
 Franzén 

(N=170) 
Geresta 
(N=56)  

Kiörning  
(N=61) 

Landgren  
(N=45) 

Totalt 
(N=332) 

Nivå 1. Stora 
svårigheter 
(N=49) 

17,6 17,9 14,8  14,8 

Nivå 2. 
Svårigheter 
(N=59) 

18,8 17,9 16,4 15,6 17,8 

Övriga. Utan 
svårigheter 
N=224) 

63,5 64,3 68,9 84,4 67,5 

Totalt  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
Av tabell 19 framgår det att det inte fanns några elever med stora svårigheter 
(Nivå 1) på Landgrenskolan medan andelen med stora svårigheter uppgår till 
cirka mellan 15 och 18 procent på de tre övriga skolorna. På dessa skolor finns 
det med andra ord en ganska stor grupp elever med behov av hjälp då det gäller 
läsning. På alla skolorna finns en ganska stor grupp (15,6 till 18,8 %) med 
svårigheter.  
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Elever med läs- och skrivsvårigheter enligt lärarnas bedömning 
 
I den så kallade elevlistan skulle läraren i svenska markera om hon eller han 
ansåg att någon elev har läs- och skrivsvårigheter. Enligt de elevlistor som 
svenskläraren fyllde i fanns det totalt 30 elever med läs- och skrivsvårigheter, 
enligt lärarens bedömning. I tabell 20 nedan redovisas resultatet på lästestet för 
elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter, enligt lärarnas bedömning. 
 
 
Tabell 20. Resultat på läsprovet för elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter 
 Antal elever Medelvärde Standard-

avvikelse 
Elever utan läs- och skrivsvårigheter 305 29,3 5,8 
Elever med läs- och skrivsvårigheter 27* 19,2 7,5 
Totalt 332 28,5 6,5 
* 3 av eleverna med läs- och skrivsvårigheter deltog ej i lästestet. 
 
 
 
Av tabell 20 framgår det att skillnaden i resultat på lästestet mellan elever med 
respektive utan läs- och skrivsvårigheter, enligt lärarna, är betydande. Det 
genomsnittliga resultatet är för den förstnämnda gruppen 19,2 och för den 
sistnämnda 29,3. Det tycks med andra ord finnas god överensstämmelse mellan 
lärarnas bedömning av vilka elever som har de största svårigheterna med läsning 
och skrivning och resultatet på lästestet. 
 
Hur elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter fördelade sig på de 
olika skolorna i kommunen framgår av tabell 21. 
 
 
 
Tabell 21. Elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter på de olika skolorna. 
 Franzén Geresta Kiörning Landgren Alla 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Elever utan 
läs- och 
skriv-
svårigheter 

165 89,2 59 90,8 60 93,8 50 100,0 334 91,8 

Elever med 
läs- och 
skriv-
svårigheter 

20 10,8 6 9,2 4 6,2 0 0 30 8,2 

Totalt  185 100,0 65 100,0 64 100,0 50 100,0 364 100,0
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Andelen elever med läs- och skrivsvårigheter, enligt lärarnas bedömning, 
varierar mellan 0 % (Landgren) och 10,8 % (Franzén). Med undantag för 
Landgrenskolan är andelen ungefär den samma på kommunens skolor. 
 
I tabell 22 visas antal och andel elever med respektive utan läs- och 
skrivsvårigheter på de olika prestationsnivåerna. 
 
 
Tabell 22. Antal och andel elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter på de olika 
prestationsnivåerna 
 Nivå 1 Nivå 2 Övriga Alla 
 
 
 
 
Elevgrupp  

Antal 
 

Andel 
av 

nivå 
1.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal
 

Andel 
av 

nivå 
2.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal
 

Andel 
av 

nivå 
3.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal 
 

Andel 
av 

alla 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Elever utan 
läs- och 
skrivsvårigheter 

33 
 

67,3 

10,9 % 53 
 

89,8 

17,4 % 219 
 

97,8 

71,7 % 305 
 

91,9 

100 % 

Elever med läs- 
och skriv-
svårigheter 

16 
 

32,7 

59,3 % 6 
 

10,2 

22,2 % 5 
 

2,2 

18,5 % 27 
 

8,1 

100 % 

Totalt  49 14,8 % 59 17,8 % 224 67,5 % 332 100 % 
 
 
 
Den största gruppen elever (224) är gruppen ”Övriga”, det vill säga de elever 
som har ett resultat som ligger ovanför gränsen för Nivå 1 och Nivå 2 och som 
inte anser ha några läs- och skrivsvårigheter. Drygt 8 % av eleverna bedömdes 
av lärarna ha läs- och skrivsvårigheter och drygt 59 % av dessa återfinns bland 
eleverna som presterade på Nivå 1 och cirka 22 % finns bland eleverna på Nivå 
2. Något förvånande är att 33 elever med ett resultat på lästestet som placerar 
dem på Nivå 1 inte anses ha läs- och skrivsvårigheter enligt lärarna. Enligt 
elevlistorna som fylldes i av svensklärarna fanns det totalt 30 elever med läs- 
och skrivsvårigheter. I tabell 22 finns resultatet på lästestet från 27 elever. 
 
På elevlistan angav lärarna även vilka elever som får specialundervisning. I 
tabell 23 visas en översikt över resultaten på lästestet för fyra grupper av elever. 
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Tabell 23. Elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter och med respektive utan 
specialundervisning i svenska. 
Elevgrupp Elever utan 

specialundervisning i 
svenska 

Elever med 
specialundervisning i 

svenska 

Alla 

 Antal 
elever 

 
 

Medelvärde 
på lästest  

Antal 
elever 

 

Medelvärde 
på lästest 

Antal 
elever 

 

Medelvärde 
på lästest 

Elever utan läs- 
och skriv-
svårigheter  

303 29,3 2 21,0 305 29,3 

Elever med läs- 
och 
skrivsvårigheter 

24 19,6 3 16,3 27 19,2 

Totalt  327 28,6 5 18,2 332 28,5 
 
 
 
Två av elevgrupperna, elever med respektive utan läs- och skrivsvårigheter och 
som får specialundervisning, är så små att man måste tolka resultatet med 
mycket stor försiktighet. Inte oväntat är det stor skillnad i resultat mellan 
elevgruppen elever utan läs- och skrivsvårigheter och som inte får 
specialundervisning och övriga elevgrupper. Det som är mest slående är att så få 
elever har tillgång specialundervisning trots att lärarna bedömer att de har läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att av de 30 eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter, enligt lärarnas bedömning, genomförde 27 lästestet. Av dessa 
27 elever  
- hade 16 allvarliga problem med läsning och skrivning enligt lästestet (Nivå 1) 
- hade 6 vissa problem med läsning och skrivning enligt lästestet (Nivå 2) 
- fick endast 3 av eleverna som lärarna bedömde har läs- och skrivsvårigheter,    
specialundervisning  i svenska. 
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Elever som inte uppnådde målen på nationellt prov i svenska i 
skolår 5 
 
Det finns även möjlighet att ställa elevernas prestationer på lästestet i relation till 
omdömet på nationella provet i skolår 5. För 273 elever har vi både uppgifter 
om vilket omdöme eleven fick på nationella provet i skolår 5 och resultat på 
lästestet. Av tabell 15 framgick det att det är stor skillnad i resultat mellan 
elevgruppen som nådde, respektive inte nådde målen på nationella provet i 
skolår 5. Elevgruppen som inte nådde målen i skolår 5 presterade markant sämre 
än eleverna som nådde målen. 
 
Hur eleverna som nådde respektive inte nådde målen fördelar sig på de olika 
prestationsnivåerna framgår av tabell 24. 
  
 
 
Tabell 24. Andelen elever på respektive nivå i relation till omdöme på nationellt prov i 
svenska i skolår 5 
 Uppnått målen på 

nationella provet 
 Ej uppnått målen på 
nationella provet 

Totalt 
(N=) 

 Antal % Antal % Antal  % 
Nivå 1. Stora 
svårigheter 
(N=) 

23 9,0 9 52,9 32 11,7 

Nivå 2. Svårigheter 
(N=) 

46 18,0 2 11,8 48 17,6 

Övriga. Utan 
svårigheter 
N=) 

187 73,0 6 35,3 193 70,7 

Totalt  256 100,0 17 100,0 273* 100,0 
* Elever för vilka vi inte har omdöme på nationellt prov/inte genomförde lästestet är uteslutna 
 
 
Av tabell 24 framgår det att en majoritet (52,9 %) av eleverna som inte nådde 
målen på nationellt prov i svenska i skolår 5 presterar på Nivå 1, det vill säga 
har stora svårigheter med läsning. Drygt en tredjedel (35,3 %) av eleverna som 
inte uppnådde målen i skolår 5 har nu inte några svårigheter med läsning.  
 
En mindre grupp, 9 %, av eleverna som nådde målen i skolår 5 har nu stora 
svårigheter med läsning och en större grupp, 18 %, har vissa svårigheter. 
 
Sammanfattningsvis kan man kostatera att majoriteten av de elever som inte 
nådde målen i nationella provet i skolår 5 fortfarande har problem med sin 
läsning. Vidare framgår det att en grupp elever som nådde målen i skolår 5 nu 
har svåra eller vissa problem med sin läsning 
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ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA 
 
Det finns endast ett litet antal elever med annat modersmål än svenska i skolår 8 
i Härnösand våren 2005. Enligt svensklärarnas bedömning är det totalt 10 
elever. Av dessa elever har 8 genomfört lästestet.  
 
 
Tabell 25.  Antal och andel elever med svenska som modersmål respektive annat modersmål  
på olika prestationsnivåer. 
 Nivå 1 Nivå 2 Övriga Alla 
Elevgrupp  Antal 

 
Andel 

av 
nivå 
1.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal
 

Andel 
av 

nivå 
2.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal
 

Andel 
av 

nivå 
3.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal 
 

Andel 
av 

alla 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Elever med 
svenska 
som 
modersmål 

45 
 
 

91,8 

13,6 
 
 
 

58 
 
 

98,3 

17,5 221 
 
 

98,7 

66,6 324 
 
 
 

97,6 

Elever med 
annat 
modersmål 
än svenska 

4 
 
 

8,2 

1,2 1 
 
 

1,7 

0,3 3 
 
 

1,3 

0,9 8 2,4 

Totalt  49 14,8 59 17,8 224 67,5 332 100,0 
 
 
 
Av tabell 25 framgår det att av de 49 eleverna som befinner sig på Nivå 1 har 
fyra elever (8,2 %) ett annat modersmål än svenska. Detta innebär att hälften av 
de åtta elever med annat modersmål än svenska som genomförde lästestet 
befinner sig på den lägsta prestationsnivån. Av de åtta eleverna med annat 
modersmål än svenska befinner sig fem på Nivå 1 eller Nivå 2. Övriga tre elever 
med annat modersmål än svenska har inga svårigheter med läsningen. 
 
I tabell 26 presenteras antal och andel elever med respektive utan läs- och 
skrivsvårigheter, enligt svensklärarens bedömning, bland elever med svenska 
som modersmål respektive annat modersmål än svenska.  
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Tabell 26. Antal och andel elever med svenska som modersmål respektive annat modersmål 
än svenska och med respktive utan läs- och skrivsvårigheter. 
 Elever utan läs- och 

skrivsvårigheter 
Elever med läs- och 

skrivsvårigheter 
Alla 

Elevgrupp  Antal 
 
 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal 
 

Andel av 
nivå 2.  % 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Antal 
 

Andel av 
alla 

Andel av 
elevgrupp 

% 

Elever med 
svenska som 
modersmål 

325 
 

97,3 

89,3 29 
 

96,7 

8,0 354 97,3 

Elever med 
annat 
modersmål än 
svenska 

9 
 
 

2,7 

2,5 1 
 
 

3,3 

0,3 10 2,7 

Totalt  334 91,8 30 8,2 364 100,0 
 
 
 
Endast en av de tio eleverna med annat modersmål än svenska anses av lärarna 
ha läs- och skrivsvårigheter. 
 
I tabell  27 redovisas medelresultaten för fyra grupper av elever. 
 
 
 
Tabell 27. Resultat på lästestet för elever med svenska som modersmål respektive annat 
modersmål än svenska och med respektive utan läs- och skrivsvårigheter. 
 Elever utan läs- och 

skrivsvårigheter 
Elever med läs- och 

skrivsvårigheter 
Alla 

Elevgrupp  Antal 
elever 

 
 

Medelvärde 
på lästest  

Antal 
elever 

 

Medelvärde 
på lästest 

Antal 
elever 

 

Medelvärde 
på lästest 

Elever med 
svenska som 
modersmål 

298 29,4 26 19,3 324 28,6 

Elever med 
annat 
modersmål än 
svenska 

7 23,1 1 17,0 8 22,4 

Totalt  305 29,3 27 19,2 332 28,5 
 
 
 
Bäst presterar, inte oväntat, elever med svenska som modersmål som ej av 
svenskläraren bedömts ha läs- och skrivsvårigheter (29,4 poäng). Elever med 
annat modersmål än svenska och utan läs- och skrivsvårigheter kommer därefter 
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med 23,1 poäng. Lägst presterar en elev med annat modersmål än svenska och 
med läs- och skrivsvårigheter. Det är dock viktigt att betona att delgrupperna 
med elever med annat modersmål än svenska är så små att några säkra slutsatser 
inte går att dra. Det kan också vara värt att notera att elever med annat modermål 
än svenska och utan läs- och skrivsvårigheter presterar bättre än elever med 
svenska som modersmål som anses ha läs- och skrivsvårigheter. 
 
Av tabell 28 framgår medelvärdena för elever med respektive utan 
specialundervisning i svenska och med svenska respektive annat modersmål. 
 
 
 
Tabell 28. Resultat på lästestet för elever med svenska som modersmål respektive annat 
modersmål än svenska och med respektive utan specialundervisning i svenska. 
 Elever utan 

specialundervisning i 
svenska 

Elever med 
specialundervisning i 

svenska 

Alla 

Elevgrupp  Antal 
elever 

 
 

Medelvärde 
på lästest  

Antal 
elever 

 

Medelvärde 
på lästest 

Antal 
elever 

 

Medelvärde 
på lästest 

Elever med 
svenska som 
modersmål 

319 28,8 5 18,2 324 28,6 

Elever med 
annat 
modersmål än 
svenska 

8 22,4 .. .. 8 22,4 

Totalt  327 28,6 5 18,2 332 28,5 
 
 
 
Av tabell framgår det ingen elev med annat modersmål än svenska har någon 
specialundervisning. Elever med svenska som modersmål och som har tillgång 
till specialundervisning i svenska är också de väldigt få. Endast fem elever har 
specialundervisning, men 30 elever bedöms av lärarna ha läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
På elevlistan skulle svenskläraren även ange hur många elever med annat 
modersmål än svenska som fick undervisning i svenska som andraspråk. I 
tabellen nedan visas medelvärdet på lästestet för elever med annat modersmål än 
svenska med och utan undervisning i svenska som andraspråk. 
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Tabell 29. Resultat på lästestet för elever med annat modersmål än svenska och med 
respektive utan undervisning i svenska som andraspråk  
Elevgrupp Antal elever Medelvärde Standardavvikelse  
Elever utan 
undervisning i 
svenska som 
andraspråk 

4 27,3 9,3 

Elever med 
undervisning i 
svenska som 
andraspråk 

4 17,5 7,3 

Totalt  8 22,4 9,3 
 
 
 
Av tabellen framgår det att fyra av de åtta eleverna som genomförde läsprovet 
har undervisning i svenska som andraspråk och fyra har inte undervisning i 
svenska som andraspråk. Det är stor skillnad i resultat mellan de båda grupperna 
och eleverna med undervisning i svenska som andraspråk har markant sämre 
resultat. Det är vanligt att elever med annat modersmål än svenska som har 
undervisning i svenska som andraspråk har lägre resultat på svenska lästest. 
Detta kan sannolikt tolkas så att undervisning i svenska som andraspråk oftast 
ges till de som har mest behov av denna undervisning. Elever med annat 
modersmål än svenska som inte har undervisning i svenska som andraspråk har 
ett genomsnittligt resultat som inte ligger så långt under det för elevgruppen som 
helhet. 
 
Precis som tidigare är en varning på sin plats, eftersom grupperna är små och 
extremvärden får stor påverkan på resultaten. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att av de 10 eleverna med annat modersmål 
än svenska genomförde 8 lästestet. Av dessa 8 elever  
- hade 4 allvarliga problem med läsning och skrivning enligt lästestet (Nivå 1)    
- hade 1 vissa  problem med läsning och skrivning enligt lästestet (Nivå 2) 
- hade ingen elev tillgång till specialundervisning i svenska 
- hade 4 tillgång till undervisning i svenska som andraspråk 
- hade 1 tillgång till modersmålsundervisning 
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BILAGA 1 
 
Sammanställning av elevinformation från Elevlistorna skolår 8 Härnösand 

(Fylls i av svenskläraren) 
 
Vi har utifrån elevlistorna fått information om 364 elever på fyra skolor i 19 
undervisningsgrupper i Härnösand. I denna bilaga redovisas uppgifterna som lämnats av 
lärarna i dessa elevlistor. Utöver den information som lärarna lämnat redovisas här 
medelvärden på lästestet för alla delgrupper med minst 10 deltagande elever. Lästestresultat 
finns för 332 elever, vilket innebär att medelvärdet oftast avser färre elever än antalet angett 
under rubriken antal. 
 
 
Födelseår  (1990 innebär ”normal” studiegång med skolstart det år man fyller 7 år). 
 
 
 Pojke Flicka Samtliga 
Födelseår Antal % M Antal % M Antal % M 
1988 1 0,5     1 0,3  
1989 11 6,1 20,8 6 3,3  17 4,7 20,1 
1990 167 92,8 28,4 175 96,2 29,3 342 94,0 28,9 
1991 1 0,5 29,0 1 0,5  2 0,5 32,0 
Uppgift saknas       2 0,5  
Totalt 180 100,0 27,9 182 100,0 29,1 364 100,0 28,5 
 
 
 
 Elever med svenska som 

modersmål 
Elever med annat 

modersmål än svenska 
Samtliga 

 
Födelseår Antal % M Antal % M Antal % M 
1988    1 10  1 0,3  
1989 13 3,7 21,0 4 40  17 4,7 20,1 
1990 337 95,7 28,9 5 50  342 94,0 28,9 
1991 2 0,6     2 0,5  
Uppgift saknas       2 0,5  
Totalt 352 100,0 28,6 10 100,0 22,4* 364 100,0 28,5 

*Antalet elever som genomfört lästestet är färre än 10 
 

 
Kön 
 
 Pojke Flicka Samtliga 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
Pojke  181 100,0 27,9    181 49,7 27,9 
Flicka     183 100,0 29,1 183 50,3 29,1 
Totalt 181 100,0 27,9  100,0 29,1 364 100,0 28,5 
 
 
 Elever med svenska som 

modersmål 
Elever med annat 

modersmål än svenska 
Samtliga 

 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
Pojke  176 49,7 28,2 5 50,0  181 49,7 27,9 
Flicka  178 50,3 29,1 5 50,0  183 50,3 29,1 
Totalt 354 100,0 28,6 10 100,0 22,4* 364 100,0 28,5 

*Antalet elever som genomfört lästestet är färre än 10 
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Läs- och skrivsvårigheter 
 
 Pojke Flicka Samtliga 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
Angivet 24 13,3 19,5 6 3,3  30 8,2 19,2 
Ej angivet 157 86,7 29,1 177 96,7 29,4 334 91,8 29,3 
Totalt 181 100,0 27,9 183 100,0 29,1 364 100,0 28,5 
 
 
 
 Elever med svenska som 

modersmål 
Elever med annat 

modersmål än svenska 
Samtliga 

 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
Angivet 29 8,2 19,3 1 10,0  30 8,2 19,2 
Ej angivet 325 91,8 29,4 9 90,0  334 91,8 29,3 
Totalt 354 100,0 28,6 10 100,0 22,4* 364 100,0 28,5 

*Antalet elever som genomfört lästestet är färre än 10 
 
 
Modersmål om annat än svenska 
 
 Pojke Flicka Samtliga 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
Finska     2 40,0  2 20,0  
Franska  1 20,0     1 10,0  
Persiska 2 40,0     2 20,0  
Portugisiska    1 20,0  1 10,0  
Serbokroatiska 2 40,0  1 20,0  3 30,0  
Spanska    1 20,0  1 10,0  
Totalt  5 100,0  5 100,0  10  22,4* 

*Antalet elever som genomfört lästestet är färre än 10 
 
 
Betyg i svenska/svenska som andraspråk ht 2004 
 
 Pojke Flicka Samtliga 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
MVG 1 0,6  7 3,8  8 2,2  
VG 35 19,3 33,4 79 43,2 31,1 114 31,3 31,8 
G 126 69,6 26,9 79 43,2 27,2 205 56,3 27,0 
Betyg ej satt 1 0,6  2 1,1  3 0,8  
Uppgift saknas 18 9,9 23,6 16 8,7 24,2 34 9,3 23,8 
Totalt  181 100,0 27,9 183 100,0 29,1 364 100,0 28,5 
 
 
Omdöme på nationellt prov i svenska skolår 5 
 
 Pojke Flicka Samtliga 
 Antal % M Antal % M Antal % M 
Godkänd 134 74,0 29,8 139 76,0 29,7 273 75,0 29,7 
Ej uppnått 
målen 

13 7,2 19,2 6 3,3  19 5,2 20,3 

Skrev ej provet 1 0,6  1 0,5  2 5,5  
Uppgift saknas 33 18,2 23,1 37 20,2 27,9 70 19,2 25,6 
Totalt  181 100,0 27,9 183 100,0 29,1 364 100,0 28,5 
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Elev får specialundervisning i svenska 
 
 Elever med svenska som 

modersmål 
Elever med annat 

modersmål än svenska 
Samtliga  

 Antal % M Antal % M Antal % M 
Angivet 6 1,7     6 1,7  
Ej angivet  348 98,3 28,8 10 100,0 22,4* 358 98,4 28,6 
Totalt 354 100,0 28,6 10 100,0 22,4* 364 100,0 28,5 

*Antalet elever som genomfört lästestet är färre än 10 
 
 
Elev med annat modersmål än svenska får modersmålsundervisning 
 
 Elever med svenska som 

modersmål 
Elever med annat 

modersmål än svenska 
Samtliga  

 Antal % M Antal % M Antal % M 
Angivet    1 10,0  1 0,3  
Ej angivet  354 100,0  9 90,0  363 99,7 28,4 
Totalt  354 100,0  10 100,0 22,4* 364 100,0 28,5 

*Antalet elever som genomfört lästestet är färre än 10 
 
 
Elev får undervisning i svenska som andraspråk  
 
 Elever med svenska som 

modersmål 
Elever med annat 

modersmål än svenska 
Samtliga  

 Antal % M Antal % M Antal % M 
Angivet    6 60,0  6 1,6  
Ej angivet  354 100,0 28,6 4 40,0  358 98,4 28,6 
Totalt  354 100,0 28,6 10 100,0 22,4* 364 100,0 28,5 
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