
Det är ganska vanligt att svenska studenter på grundnivå, vs de första tre år i Bologna-
systemet har läroböcker på engelska som en del av kurser som ellers är på svenska (Bild 1) 
visar resultat av en högst ovetenskaplig enkät: Det varierar mellan fakulteter och antagligen 
mellan institutioner. 
Anledningen till den här situationen är att den stor amerikansk marknad för läroböcker på 
förstaterminsnivån tillåter en snabb revisionstakt och mycket höga kvalité vad gäller 
illustrationer, webbförlagda hjälpmedel osv.  Det är faktiskt så att studenter över hela världen 
läser samma urval av läroböcker, alla baserade på Kaliforniens krav för kursinnehåll!  Det kan 
löner sig att skriva läroböcker på spanska och kinesiska, och kanske franska eller tyska och de 
amerikanska tegelstenarna finns faktiskt översätt till minst franska, spanska och tyska även 
om det är vanligtvis en gammal utgåva. (Bild 2). Men om svenskarna vill läsa en så stor och 
fin bok, är de hänvisad till det amerikanska originalet.  
 
Situationen är därför det, att svenska studenter på grundnivå i många ämnen förväntas kunna 
läsa samma läroböcker som, till exempel, brittiska. De har naturligtvis bra kunskaper i 
engelska från skolundervisning och medial exponering.  Ingen lär förvånas över situationer. 
För fyra år sen fick humanistiska fakulteten på Stockholms universitet pengar från 
Riksbankens Jubileumsfond pengar för ett stort projekt om ’Avancerad Andraspråks 
Användning’ och jag och Alan McMillion bestämde oss att jämföra relativt avancerade 
användare av engelska i form av förstaterminens biologistudenter på SU med deras brittiska 
motsvarigheter, varav de flesta har engelska som förstaspråk. Någon tror att de två grupper är 
jämförbara, för de måste läsa samma boken, nämligen det här tegelstenen (details).    
 
 
 
Det ska berättas om två projekt som undersöker svenska studenters läsning av texter på 
engelska. 
Det första projekt (Philip Shaw, Alan McMillion, SU) är en del av forskningsprogrammet 
’Avancerad AndraspråksAnvändning’ på Stockholms universitet. Vi har jämfört läsförståelse 
av engelska texter, engelska ordförrådet, logik på engelska, och reaktionstid på engelska ord 
hos svenska och brittiska studenter (biologi, första terminen) som förväntas läsa samma 
lärobok på engelska. Hälften av svenskarna klarar sig bra (dvs inom normalvärdena för 
brittiska studenter) i holistiska läsförståelse, även om de läser långsammare än britterna och 
har, förstås, mindre ordförråd. Enstaka svenska studenter läser på samma nivå som de bästa 
brittiska och de har också liknande ordförråd.  
Den andra hälften av svenska studenter har en läsförståelse, också av texter inom deras 
ämnen, som är väsentligt sämre än deras brittiska motsvarigheter har. Detta betyder att 
läroböckerna inte ger dem särskilt mycket och att de är beroende av undervisningen och 
(möjligtvis undermåliga) svenska texter på nätet osv.  
Det andra projekt (Shaw, Aileen Irvine, Edinburgh, Hans Malmström, KTH, Spela Mezek, 
SU, Diane Pecorari,MdH)   började i år och kommer att beskrivas på en affisch. I det här 
sammanhänget är det viktig att redogöra för enkätresultat som  visar att även om flertalet av 
studenter tycker läroböcker på engelska ser bättre ut typografiskt och har bättre visuella stöd 
osv., skulle nästan hälften ändå föredra en bok på svenska. Problemet kompliceras också av 



resultatet att relativt få studenter faktiskt läser läroböcker,  vilket språk än de är skrivit på. .   

% studenter (N= 1200) på lägre grundnivå vems lärobok 
var på engelska (utval är osystematisk, tre lärosätt) 
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