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Sammanfattning  
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1. Inledning 

Läsförståelse är en nyckelkompetens i dagens samhälle. Det understryker bland annat 

Ivar Bråten, som är professor vid Institutionen för pedagogik vid universitetet i Oslo, och 

Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson, vilka är professorer vid Institutionen för pedagogik 

och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. De framhåller att läsförståelsen är oumbärlig 

för medborgarnas möjligheter att förstå och påverka politiska beslut och därmed kunna bidra 

till det demokratiska samhället (Bråten 2010:11; Rosén & Gustafsson 2010:32).  

 

Skolplikten i Sverige innebär att alla barn i samhället undervisas. Skolan med dess lärare 

fyller därmed en betydelsefull funktion: att utbilda samhällets medborgare. I gällande 

läroplan för grundskolan framgår det att eleverna ska inhämta och utveckla de ”kunskaper 

som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket 2015a:13). Det 

innebär i vidare mening att det är lärarna som är ytterst ansvariga för att eleverna utvecklar 

sin läsförståelse. Dessutom understryker Ulla Damber (2013:21), som är lektor i läs- och 

skrivutveckling vid Umeå universitet, att läsförståelsen är avgörande för hur väl eleverna 

kommer att klara av skolan eftersom skolans verksamhet till stora delar bygger på förmågan 

att läsa och dra slutsatser utifrån olika texter. Vidare påverkar elevernas skolprestationer deras 

möjligheter till fortsatt utbildning och därtill arbete. På så vis är läsförståelsen av stor 

betydelse för elevernas skolgång, kommande arbetsliv och möjligheter att verka i det 

demokratiska samhället. Likalydande slutsats drogs utifrån tidigare konsumtionsuppsats, som 

undersökte läsförståelsens betydelse. Där konstaterades det att läsförståelsen är en 

betydelsefull förmåga – både i elevernas nutid och framtid (Almén & Larsson 2014).  

 

För att kunna säkerställa att landets elever får en likvärdig utbildning genomförs nationella 

prov i skolan. Resultaten på de nationella proven får didaktiska konsekvenser på olika nivåer i 

samhället och påverkar således skolans arbete, dess lärare och elever. På liknande vis får 

sämre läsförståelsenivåer konsekvenser för såväl individen som utbildningssystemet och 

samhället i stort (Rosén 2013:198). Ur ett samhällsperspektiv är det därför intressant att 

studera de nationella proven. Dessutom är det betydelsefullt att forskning om och i skolan 

bedrivs av lärare. Närmare bestämt tydliggörs det i gällande skollag att ”utbildningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, kap. 1, 5§). Forskningens 

resultat bidrar nämligen till kunskaper om skolan och hur den kan utvecklas – vilket är det 

överordnade syftet med all utbildning. På liknande vis framgår det i lärarnas yrkesetiska 
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principer att lärare ska använda sitt yrkeskunnande för att stärka sin professionalism eftersom 

kvaliteten i yrkesutövningen inverkar på samhällsmedborgarna (Lärarens handbok 2011, 

s. 286). På så vis kan forskningen bidra till en bättre skola och en starkare lärarprofession. 

Liknande resonemang finns att följa hos Tomas Kroksmark, som är professor i pedagogiskt 

arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Kroksmark förklarar 

nämligen följande: ”just den här delen av en profession – att äga och kontrollera 

kunskapsutvecklingen inom yrket – är den enskilt viktigaste komponenten då det kommer till 

att tillskansa sig makt, status och respekt” (Kroksmark 2010:10). Mot den bakgrunden är det 

angeläget att undersöka de nationella proven i läsförståelse eftersom de syftar till att bedöma 

elevers grad av läsförståelse, vilket i förlängningen kan påverka elevernas betyg och därmed 

valmöjligheter till vidare studier och arbete samt möjligheter att delta i det demokratiska 

samhället. Därför kommer denna studie söka svar på huruvida elevernas kön, tid i Sverige, 

intresse för läsning, läsvanor och upplevda läsförståelse påverkar deras provresultat i de 

nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som andraspråk för 

elever i årskurs 6. 
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2. Disposition 

Studien kommer att ha följande disposition: 

 

 I kapitel 3 beskrivs studiens syfte och frågeställningar. 

 

 I kapitel 4 redovisas studiens bakgrund och teorier kring läsförståelse presenteras. 

Vidare förevisas de nationella provens syfte och kunskapssyn. Det tredje kapitlet 

avslutas med en beskrivning av olika faktorers påverkan på elevers resultat. 

 

 I kapitel 5 sammanställs tidigare forskning. 

 

 I kapitel 6 redovisas studiens metod och material. Där presenteras studiens 

forskningsansats och val av metod. Vidare förevisas de forskningsetiska principer som 

studien genomgående har tagit hänsyn till. Därefter beskrivs tillvägagångssätt, urval 

och genomförande av studien. Det femte kapitlet avslutas med en sammanställning 

och analys av data. 

 

 I kapitel 7 presenteras studiens resultat. Där redovisas antalet elever som deltog i 

studien samt studiens bortfall. Vidare presenteras elevernas resultat på de nationella 

proven i läsförståelse och provresultatet i jämförelse med deras kön och tid i Sverige. 

Därefter förevisas elevernas läsintresse, läsvanor och läsförståelse. Det redogörs även 

för elevernas upplevda läsförståelse i relation till deras provresultat. 

 

 I kapitel 8 diskuteras studiens resultat utifrån de frågeställningar som presenterats i det 

andra kapitlet. 

 

 Avslutningsvis tydliggörs studiens slutsatser i kapitel 9. Därefter följer 

litteraturförteckning och bilagor.  



 

6 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Inledningsvis konstaterades det att läsförståelsen är betydelsefull för eleverna i såväl nutid 

som framtid. Detta beror, som tidigare nämnts, på att läsförståelsen i ett nutidsperspektiv har 

en stor inverkan på elevernas resultat i många av skolans ämnen. Vidare påverkar elevernas 

skolresultat deras möjligheter till vidare utbildning och arbete samt deras möjlighet att delta i 

det demokratiska samhället. Därutav är läsförståelsen även betydelsefull för eleverna i ett 

framtidsperspektiv. Syftet med denna studie är, mot den bakgrunden, att undersöka huruvida 

elevernas resultat på de nationella proven i läsförståelse påverkas av deras kön och tid i 

Sverige samt deras läsintressen, läsvanor och upplevda läsförståelse. För att studiens syfte ska 

uppnås kommer studien att utgå från följande frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning påverkar elevernas kön och tid i Sverige deras delprovsresultat 

på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som 

andraspråk för elever i årskurs 6? 

 

2. Finns det något samband mellan elevers intresse för läsning samt läsvanor och deras 

delprovsresultat på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och 

svenska som andraspråk för elever i årskurs 6? 

 

3. Överensstämmer elevers upplevda grad av läsförståelse med deras delprovresultat på 

de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som 

andraspråk för elever i årskurs 6? 

 

Denna studies hypotes är inspirerad av resultaten från PIRLS 2011 (Progress in International 

Reading Literacy Study). Vad gäller PIRLS kan det förtydligas att det är en internationell 

studie som genomförs vart femte år och som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra 

(Skolverket 2013). Därför antas det att det finns ett samband mellan elevers intresse för 

läsning och deras resultat på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2. De elever 

som tycker att det är roligt att läsa antas således vara bättre på att förstå det som de läser, 

jämfört med de elever som har ett bristande intresse för läsning. Vidare antas det även att 

elevernas grad av läsförståelse av svenska texter kan påverkas av deras antal år i Sverige. 

Vidare analyseras även könsaspekten för att utröna om det är någon skillnad mellan pojkars 

och flickors läsförståelse. Dessa frågeställningar torde därför ha ett allmänintresse eftersom 

elevernas läsförståelse är betydelsefull på individ- och samhällsnivå. För att möjliggöra en 

djupare analys av studiens slutliga resultat beskrivs härnedan bakgrunden till studien.  
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4. Bakgrund 

Det har tidigare fastställts att en god läsförståelse är betydelsefull för eleven och att det är i 

skolan som eleven utvecklar sin förmåga att läsa med förståelse. Vidare krävs kunskaper om 

läsförståelsens innebörd och dess epistemologi för att lärare ska kunna utveckla och bedöma 

elevers läsförståelse. Barbro Westlund (2015:34), som är lärarutbildare vid Institutionen för 

språkdidaktik vid Stockholms universitet, förklarar att epistemologiska frågor som rör 

läsförståelse handlar om vad läsförståelse är, hur läsförståelsen uppkommer och hur den kan 

bedömas. Hur läsförståelse definieras är således en viktig utgångspunkt för att kunna söka 

svar på hur denna förmåga bedöms. Följaktligen är det viktigt att utröna vilken kunskapssyn 

som de nationella proven i läsförståelse utgår från. Liknande resonemang finns att följa hos 

Michael Tengberg, som är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet. Han menar att 

det är nödvändigt att veta vad proven mäter och vad de inte mäter (Tengberg 2015:107). 

 

4.1 Teorier kring läsförståelse 

Läsförståelse är en oumbärlig del av själva läsningen. Läsningen och i vidare mening 

förståelsen av det lästa möjliggörs av en mängd olika komponenter. Emellertid fokuserar 

denna studie enbart på läsförståelse och inte på övriga komponenter som möjliggör läsandet, 

såsom fonologisk medvetenhet och avkodning. Den definition av läsförståelse som denna 

studie utgår ifrån är att läsförståelsen syftar till att skapa mening utifrån texten som läses; att 

läsaren skapar en förståelse av texten. Ingvar Lundberg, som var professor emeritus vid 

Göteborgs universitet, tydliggör likaså att det är läsaren som måste skapa en mening utifrån 

texten på egen hand. Han förklarar att ”innebörden av en text är mer än summan av betydelser 

av de enskilda meningar som bygger upp texten” (Lundberg 2010:96). Således räcker det inte 

att endast läsa orden, utan orden måste ge läsaren möjlighet att skapa liv i texten. 

Carsten Elbro, som är professor i läsning vid Köpenhamns universitet, poängterar på 

motsvarande sätt att en text inte säger allt uttryckligen. Av den anledningen krävs det att 

läsaren medverkar aktivt för att texten ska hänga samman (Elbro 2009:43). Liknande 

resonemang finns likaledes att följa hos Karin Taube, som är professor emerita vid 

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Taube (2009:68) menar nämligen att 

förmågan att dra egna slutsatser av en text är avgörande för förståelsen av det lästa. 

 

Det finns olika teorier kring hur läsförståelse skapas. En teori som fokuserar på hur 

litteraturen – med fokus på skönlitteratur – kan vidga läsarens vyer är teorin om litterära 
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föreställningsvärldar. Judith Langer (2012), som är professor vid State University of 

New York, Albany, har utvecklat denna teori. Sammanfattningsvis innebär teorin att det är i 

olika faser av skapandet av föreställningsvärldar som läsaren frambringar en unik förståelse 

av texten. I den första fasen sorterar läsaren sina initiala uppfattningar, i den andra fasen 

fördjupar läsaren sina föreställningar, i den tredje fasen kommer läsaren till insikt och i den 

fjärde fasen reflekterar läsaren över textens innebörd (Langer 2012:36). På så vis blir läsarens 

förståelse av texten unik i och med att läsarens föreställningsvärldar är personliga. 

 

Vad gäller bedömning av läsförståelse tydliggör Westlund (2015:250) att det är komplext att 

bedöma elevers läsförståelse eftersom begreppet läsförståelse är komplext i sig självt. 

Svårigheten med bedömning av läsförståelsen problematiseras även av Anette Ewald, som är 

filosofie doktor och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan 

Kristianstad. Ewald understryker följande vad gäller bedömning av läsförmågan: 

 

De starka kraven på mätbara läsfärdigheter står delvis i motsättning till svenskämnet som ett ämne 

med utrymme för ett kritiskt förhållningssätt till texter och läsning av texter. (Ewald 2015:193) 

 

Vidare menar Rosén och Gustafsson (2010:35) att synen på läsaren och läsförståelse påverkar 

hur de kan mätas – om läsförståelse alls går att mäta. Mot den bakgrunden ställs frågan hur 

det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk bedömer elevers läsförståelse. 

 

4.2 De nationella proven i läsförståelse 

Det är regeringen som har gett Skolverket i uppdrag att konstruera de nationella proven (SOU 

2016:25 s. 129). Emellertid har Skolverket i sin tur lagt ut provkonstruktionen av de svenska 

ämnesproven till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid 

Uppsala universitet (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
1
 

2016a). Syftet med de nationella proven är, enligt Skolverket (2015b), att ”stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell 

nivå”. Huruvida kunskapskraven uppfylls är i vidare mening en demokratifråga eftersom 

grundskolan dels är obligatorisk för samtliga samhällsmedborgare, dels bedrivs genom 

skattemedel. Liknande resonemang finns att följa hos Christian Lundahl, som är professor vid 

                                                 
1
 Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk kommer hädanefter att refereras till som 

”Provkonstruktion” i parenteserna. 
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Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro Universitet, och 

Maria Folke-Fichtelius, som är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. De framhåller att resultaten från de nationella 

proven förevisar om satsade skattemedel har givit önskade resultat – vilket de understryker i 

högsta grad är en demokratifråga (Lundahl & Folke-Fichtelius 2010:16). Således är de 

nationella proven betydelsefulla på olika nivåer i skolvärlden och samhället; de nationella 

proven påverkar eleven, läraren, skolan och utbildningen på nationell nivå. De nationella 

proven är emellertid inte utformade för att ge information som kan jämföras över tid, vilket 

innebär att de inte är användbara för trendmätning (SOU 2016:25 s. 35). 

 

Det framgår på provkonstruktörens hemsida att ämnesprovet för årskurs 6 är detsamma för 

ämnena svenska och svenska som andraspråk (Provkonstruktion 2016a). Provet består av fem 

delprov, vilka innehåller uppgifter som testar elevernas muntliga förmåga, läsförståelse och 

skrivande (Skolverket 2015c). Av dessa prov är det delprov B1 och B2 som denna studie 

utgår från eftersom dessa prov testar elevernas läsförståelse. Närmare bestämt testar 

delprov B1 elevernas läsförståelse av skönlitterär text och delprov B2 testar elevernas 

läsförståelse av sakprosa (Provkonstruktion 2016b). Det är skillnad mellan de olika 

textgenrerna. Exempelvis byggs skönlitteratur upp av en textstruktur som ofta läses från 

början till slut där individen ges möjligheter att förstå olika karaktärers perspektiv medan 

informationstexter och faktatexter har en annan textstruktur, som orsak och verkan, där texten 

ofta läses selektivt istället för från början till slut (Westlund 2010:192-193). 

 

Frågorna i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk prövar fyra olika typer 

av läsförståelse: att hitta efterfrågad information, att dra enkla slutsatser, att sammanföra och 

tolka information och idéer samt reflektera och slutligen att granska och värdera innehåll, 

språk och textuella drag (Skolverket 2015d). Dessa typer av läsförståelse benämns processer, 

där olika uppgifter i proven prövar respektive process. Samtliga delprov utgår från att både 

avkodning och läsförståelse krävs för att kunna läsa (ibid). Delprov B1 och B2 består av 

uppgifter av varierande svårighetsgrad, där eleverna får besvara såväl flervalsuppgifter som 

uppgifter som kräver elevproducerade svar (Provkonstruktion 2016c). På grund av att de 

nationella proven omfattas av sekretess får dock inte innehållet från nuvarande års (2016) 

nationella prov presenteras (Skolverket 2016a). 
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De nationella proven utformas externt men det är skolans lärare som ansvarar för 

bedömningen av elevernas svar. Läraren bedömer elevens prestation utifrån bedömnings-

anvisningar som innehåller bedömningsunderlag, exempel på bedömda elevlösningar och 

kommentarer därtill (Provkonstruktion 2016b). Fördelen med elevproducerade svar kan vara 

att eleven får uttrycka sin förståelse med egna ord. Dessvärre, menar Tengberg (2015:112–

113), finns det en risk att frågor som kräver långa textsvar ställer lika höga krav på elevernas 

skrivförmåga som läsförmåga. Därav anser Tengberg (2015:113) att en fördel med 

flervalsuppgifterna är att elevens skrivförmåga inte begränsar dennes möjlighet att uppvisa 

läsförståelse. Vad gäller bedömningen av de nationella proven kan det även konstateras att 

bedömaröverensstämmelsen är högre för flervals- eller kortsvarsuppgifter, jämfört med 

bedömaröverensstämmelsen vid långa svar eller uppsatser (SOU 2016:25 s. 119). Följaktligen 

blir överrensstämmelsen mellan olika bedömare lägre, desto mer komplex uppgiften är 

(ibid:295). Liknande resonemang finns att följa hos Tengberg (2015:109) som framhåller att 

det är problematiskt att göra en likvärdig bedömning av läsförståelsen i de nationella proven. 

Han menar att svårigheten ligger i att veta om elevernas svar bedöms likvärdigt om eleverna 

besvarar frågorna i form av en längre sammanhängande text (ibid:109). Trots detaljerade 

bedömningsanvisningar i det nationella provet om vilka svar som är korrekta eller ej 

framhåller Tengberg (2015:114) att det är problematiskt att rätta elevernas läsförståelse av 

skönlitterära texter. Detta beror, enligt Tengberg (2015:123), på att bedömningsanvisningarna 

i hög grad snävar in det möjliga elevsvaret. Vidare menar Tengberg (2015:109) att 

förutsättningen att pröva läsande av skönlitterär text reduceras om provet endast innehåller 

sådana frågor vars svar alla bedömare är överrens om. 

 

Vad gäller de nationella provresultatens betydelse för elevens ämnesbetyg kan följande 

konstateras: Det nationella provet ska fungera som ett stöd för läraren för att betygssättningen 

ska bli likvärdig för samtliga elever i Sverige. Emellertid finns det inga lagar eller regler som 

beskriver hur stor betydelse provets resultat ska ha för betyget (Skolverket 2016b). Detta 

beror på att de nationella proven inte innefattar samtliga kunskapskrav för ämnet (Skolverket 

2016c). Bengt Selghed, som är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid 

Högskolan i Kristianstad för ett liknande resonemang. Han förklarar att externt framtagna 

prov endast kan pröva delar av kunskapsområdet ”även om de är sinnrikt konstruerade och 

speglar ett representativt urval av kunskap i ämnet eller kursen” (Selghed 2011:191). Vidare 

menar Skolverket (2016c) att eleven, av olika skäl, kan prestera bättre eller sämre på det 
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nationella provet och att läraren mot den bakgrunden måste ha övriga underlag om elevens 

kunskaper. Liknande resonemang finns att följa hos Westlund som drar denna slutsats utifrån 

den litteratur som hon tagit del av i sin doktorsavhandling: 

 

Det finns inte ett enda lästest som kan bedöma läsförståelse, som är en komplex förmåga 

– en skicklig lärare är det bästa bedömningsverktyget. (Westlund 2013:298) 

 

Mot den bakgrunden kan det inte fastslås huruvida skillnader som finns mellan elevers 

resultat på de nationella proven och elevernas ämnesbetyg påvisar ett likvärdighetsproblem 

eller ej (Skolverket 2016d:34). Detta beror på att eleverna kan ha de kunskaper som 

motsvarar deras ämnesbetyg oavsett hur de presterat på de nationella proven (ibid:34). 

 

4.3 Kunskapssyn i de nationella proven i läsförståelse 

Eftersom de nationella proven, vilket tidigare nämnts, påverkar skolan och dess elever är det 

viktigt att utröna vilken kunskapssyn det nationella provet utgår från. Likartat resonerar 

Åsa Wedin, som är doktor i lingvistik inom andraspråksforskning och professor i pedagogiskt 

arbete vid Högskolan Dalarna. Hon förklarar följande: 

 

Vid analys av bedömningar av olika slag vad gäller läsförmåga, är det viktigt att problematisera 

den syn på läsning och skrivning som ligger inbäddad i dem. (Wedin 2010:102) 

 

Vad gäller kunskapssynen i de nationella proven i läsförståelse utgår delprov B1 och B2 från 

den kunskapssyn i läroplanen som behandlar läsning och läsförståelse (se bilaga 1). Detta 

klargör Johan Carlström, som är provkonstruktör för de nationella proven i svenska och 

svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Han 

förklarar vidare att syftet som ligger till grund för delprov B1 och B2 är förmågan att läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, vilket framskrivs i gällande läroplan 

för grundskolan (Skolverket 2015a:22). Det centrala innehållet som representeras i delprov 

B1 och B2 berör skönlitteratur som belyser människors identitets- och livsfrågor, berättande 

texters budskap, lässtrategier och faktatexter (se bilaga 1). Som tidigare nämnts testas inte alla 

kunskapskrav i de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs 6 för år 2016, utan det görs ett urval av vilka kunskapskrav som ska ingå 

i proven. Faktum är att de kunskapskrav i ämnet svenska samt svenska som andraspråk för 
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elever i årskurs 6 som ligger till grund för både delprov B1 och B2 är, enligt Carlström som 

hänvisar till gällande läroplan för grundskolan (se bilaga 1), följande: 

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt [gott 

flyt/mycket gott flyt
2
] genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande 

[ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt] sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 

[utvecklade/välutvecklade] sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss [relativt god/god] koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande 

[god/mycket god] läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra 

enkla och till viss del [utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl] underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt 

[utvecklat/välutvecklat] sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Skolverket 2015a:229-230) 

 

Vidare förklarar Carlström (se bilaga 1) att uppgifterna i de nationella proven i läsförståelse 

representerar olika läsförståelseprocesser som grundar sig på de processer som beskrivs i 

PIRLS. De processer som delprov B1 och B2 utgår från (se bilaga 2) prövar, som tidigare 

nämnts, elevernas förmåga att hitta information (process 1), dra enkla slutsatser (process 2), 

sammanföra och tolka (process 3) samt granska och värdera (process 4). På så vis bedöms 

eleverna utifrån olika typer av läsförståelse. Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet har skrivit 

en rapport där de analyserar samstämmigheten mellan PIRLS 2011 och svenska styrdokument 

för ämnesprov i svenska. Liberg och af Geijerstam (2012:22) förklarar i denna rapport att 

processerna i PIRLS handlar om att ”uppmärksamma och återge explicit uttryckt 

information” (ca 20 % av frågorna), ”dra enkla slutsatser” (ca 30 % av frågorna), ”tolka och 

integrera idéer och information” (ca 30 % av frågorna) och att ”granska och värdera innehåll, 

språk och textelement” (ca 20 % av frågorna). Således påminner processerna i de svenska 

nationella delproven B1 och B2 om processerna som framskrivs i PIRLS. 

 

I fråga om bedömningen av de elever som läser svenska respektive svenska som andraspråk 

är det ingen skillnad mellan bedömningsanvisningarna för delprov B1 och B2 (se bilaga 3). 

Carlström tydliggör att det är elevernas förmåga att läsa och analysera text som fokuseras; att 

fokus ligger på visad läsförståelse och inte på att svaret är korrekt språkligt utformat (se 

bilaga 3). Detta beror på att det, enligt Carlström (se bilaga 3), inte finns tillräckliga 

skillnader mellan de två kursplanerna för att två olika prov ska konstrueras. Det finns 

                                                 
2
 Texten utgår från kunskapskraven för betyg E i svenska för elever i årskurs 6. Samma kunskapskrav finns i 

ämnet svenska som andraspråk. Kunskapskraven för betyg C och A framgår i hakparenteserna. 
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nämligen både skillnader och stora likheter mellan kursplanerna för svenska och svenska som 

andraspråk (Skolverket 2012a:7). Emellertid finns det alltid en risk att bedömningen av 

andraspråkseleverna inte tar hänsyn till elevernas språkförståelse när bedömning av deras 

läsförståelse sker. Wedin framhåller att vanligt förekommande lästest inte tar hänsyn till 

elevernas språkfärdigheter i det språk bedömningen görs på. Hon förklarar följande: 

 

Detta drabbar främst många andraspråkselever. När de bedöms med test som är utformade för 

enspråkiga elever, blir bedömningen samtidigt både en bedömning av läsning och språk. Detta 

medför ett validitetsproblem genom att det blir omöjligt att avgöra om ett visst avvikande eller 

uteblivet svar är resultatet av läsproblem eller problem med det språk på vilket bedömningen 

genomförs. Dessa elever riskerar därför att bli bedömda som svagare när det gäller läsning på 

grund av att deras kompetens endast mäts på detta språk och att deras kompetens i andra språk inte 

tas med i beräkningen. (Wedin 2010:104) 

 

På så vis finns det en risk att andraspråkseleverna får svårare att prestera på läsförståelseprov, 

jämfört med de elever som har svenska som modersmål, eftersom läsförståelsen påverkas av 

elevernas språkförståelse. Det kan emellertid tilläggas att samtliga elever i årskurs 6 får 

använda ordlista eller lexikon under hela provet, oavsett om de läser svenska eller svenska 

som andraspråk (Skolverket 2016e). 

 

4.4 Faktorer som påverkar elevers resultat 

Bedömningen av elevernas läsförståelse är, som tidigare nämnts, komplex. En effekt av detta 

är att det kan vara svårt att avgöra vilka faktorer som påverkar elevernas resultat på de 

nationella proven i läsförståelse. Främst torde det vara elevernas grad av läsförståelse som 

påverkar deras resultat men faktum är att forskning visar att det finns systematiska skillnader 

mellan pojkars och flickors skolresultat, främst vad gäller svenskämnet och läsförståelse. 

Detta exemplifieras av Alli Klapp Lekholm, som är filosofie doktor i pedagogik vid 

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon poängterar 

att flickorna i den svenska skolan får högre betyg än pojkarna i den språkliga domänen, i 

synnerhet i ämnet svenska (Klapp Lekholm 2010:134). Vidare påvisar den internationella 

studien PIRLS från år 2011 att flickorna i Sverige läser bättre än pojkarna och att samma 

mönster synliggörs i de flesta andra länder som deltog i studien (Skolverket 2012b:7). På så 

vis kan detta dilemma sägas vara av internationell karaktär och inte enbart ett problem som 

påträffats i de svenska skolorna. Samtidigt är det viktigt att inte generalisera de individuella 

eleverna eller homogenisera elevgrupper utifrån kön. Liknande resonemang kan följas hos 



 

14 

 

Mats Björnsson, som tidigare arbetade vid Myndigheten för skolutveckling, eftersom han 

framhåller att jämställdhet handlar om ”lika möjligheter och om att få utvecklas efter sin 

potential, och inte om vilken grupp det är mest synd om” (Björnsson 2005:49). Likartat 

resonerar Inga Wernersson, som är professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs universitet. Hon menar att man skulle kunna ”argumentera för att det är 

’underpresterande’ elever, oavsett könstillhörighet, som är den grupp intresset borde riktas 

mot” (Wernersson 2010:8). 

 

Faktum är att det inte enbart är elevens kön som påverkar dennes resultat, utan flertalet 

faktorer har effekt på resultatet. I resultaten från PIRLS 2011 tydliggörs det exempelvis att 

elevernas bakgrund inverkar på deras resultat. Utifrån resultaten från PIRLS 2011 framgår det 

att ”elever som är födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige i genomsnitt presterar 

högre än både elever som är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar eller är födda 

utomlands” (Skolverket 2012b:43). Emellertid är inte elevgrupperna som delas in utifrån 

dessa bakgrundsfaktorer homogena. Det finns nämligen en stor variation inom dessa grupper 

och det finns likaså ”gott om utlandsfödda elever som presterar på en högre nivå än många 

elever som är födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder” (ibid:43). Därmed kan det 

konstateras att elevens bakgrund inte är den enda faktorn som påverkar resultatet. 

 

Elevernas intresse för läsning tycks även påverka deras resultat i PIRLS 2011. Närmare 

bestämt har de elever som tycker om att läsa det högsta läsprovsresultatet samtidigt som det 

kan noteras att resultaten sjunker i takt med elevernas bristande läsintresse (ibid:50). Vidare 

verkar elevernas självförtroende indikera deras läsprovsresultat i PIRLS 2011 eftersom elever 

med ett högt självförtroende har ett högre läsprovsresultat jämfört med de elever som har ett 

lägre självförtroende (ibid:51). Emellertid påpekar Westlund (2015:166) att ett gott 

självförtroende inte innebär att självbilden är realistisk. 

 

Sammanfattningsvis kan det poängteras att olika gruppers resultat inte kan generaliseras till 

enskilda individer. Av den anledningen kan inte gruppers resultat med säkerhet förutsäga hur 

en enskild individ presterar på individnivå i skolsammanhang. Liknande resonemang finns att 

följa hos Damber (2013:24) som fastslår att barn, trots olika förutsättningar, kan utvecklas till 

mycket goda läsare. Alla elever ska därmed få samma möjligheter att lyckas i skolan. Vidare 
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understryker Skolverket att det finns elever som bryter statistiska mönster. Skolverket 

tydliggör nämligen följande: 

 

Det faktum att pojkar generellt når sämre resultat betyder inte att alla pojkar misslyckas med sin 

utbildning eller att alla flickor når bra utbildningsresultat. […] Den svenska skolan är inte 

deterministisk, och det finns gott om exempel på elever som lyckas trots att de har dåliga odds i en 

rent statistisk mening. Elever som har lågutbildade föräldrar, pojkar och elever med utländsk 

bakgrund är ingen homogen grupp, och det finns stora skillnader när det gäller intressen och 

förutsättningar. (Skolverket 2006:97) 

 

Mot den bakgrunden kan det konstateras att statistiken för elevgrupperna inte gäller för alla 

individuella elever, ty individerna i de olika grupperna är unika. 
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5. Tidigare forskning 

Mot den bakgrunden att uppgifterna i det nationella provet i läsförståelse grundar sig på de 

processer som beskrivs i PIRLS är det intressant att jämföra de svenska nationella proven i 

läsförståelse med det internationella läsförståelseprovet i PIRLS. Åsa af Geijerstam och 

Jenny Wiksten Folkeryd är båda universitetslektorer i didaktik med inriktning svenska vid 

Uppsala universitet. De har analyserat PIRLS-provet från år 2011 och undersökt vilka typer 

av läsning som konstrueras samt premieras i proven genom att analysera elevers nollsvar, 

alltså de svar som gett noll poäng på PIRLS-provet (af Geijerstam & Wiksten Folkeryd 

2013:37, 39). De klargör att det är av ett särskilt intresse att undersöka elevernas nollsvar 

eftersom de markerar gränsen för vad som definieras som läsförståelse (ibid:37). Vidare 

poängterar de att det är av intresse att undersöka vad PIRLS-provet faktiskt mäter eftersom 

internationella lästest påverkar de svenska kursplanerna och de nationella proven (ibid:37). 

Precis som i de svenska nationella proven i läsförståelse testas elevernas förståelse av både 

skönlitterära texter och sakprosa i PIRLS-provet (ibid:39). 

 

Sammanfattningsvis drar af Geijerstam och Wiksten Folkeryd bland annat följande slutsats 

utifrån sin analys av elevernas nollpoängsvar: God läsförmåga i PIRLS-praktiken inkluderar 

bland annat att eleverna hämtar ”svaret från texten och inte från den egna erfarenheten” 

(ibid:52). Vidare tydliggör de att med en vidare tolkning än den som bedömningsguiden 

förevisar kan en betydande del av elevernas nollpoängsvar uttrycka läsförståelse (ibid:52). 

Mot den bakgrunden konstaterar de att det är betydelsefullt att diskutera vad som definieras 

som läsförståelse i olika pedagogiska kontexter (ibid:53). 

 

En annan studie som undersöker ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk är gjord 

av Barbro Hagberg-Persson, som har studerat ämnesprovet i årskurs 3 från år 2009-2011. 

Barbro Hagberg-Persson är universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet. I studien framkom det sammanfattningsvis att majoriteten av de flerspråkiga 

eleverna uppnår kravgränserna för delproven som prövar elevernas läsförståelse av berättande 

texter och faktatexter (Hagberg-Persson 2013:26–27).  
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6. Metod och material 

För att söka svar på studiens frågeställningar är val av metod och forskningsdesign av stor 

vikt. Alan Bryman (2014:48), som är professor vid School of Management, University 

of Leicester, förklarar att metoden utgör en teknik för insamling av data medan designen 

utgör en struktur som vägleder hur metoden används och hur analysen sker. I detta kapitel 

kommer således forskningsansatsen och val av metod att presenteras. Därefter redovisas de 

forskningsetiska principer som studien genomgående tagit hänsyn till. Därpå beskrivs 

tillvägagångssätt, urval, genomförande samt studiens reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

Avslutningsvis beskrivs datainsamlingen och analysen av denna. 

 

6.1 Forskningsansats och val av metod 

En enkät (se bilaga 4) användes för att kunna besvara studiens frågeställningar. Valet av enkät 

som metod för studien grundar sig i att enkäten möjliggjorde att elevernas egna svar och 

beskrivningar av läsning kunde jämföras med deras provresultat på de nationella proven i 

läsförståelse. En enkät kategoriseras vanligtvis som en kvantitativ forskningsmetod i och med 

att dess data är kvantifierbar. Emellertid formulerades enkätens frågor på så vis att 

respondenterna, hädanefter kallade eleverna, fick besvara såväl slutna som öppna frågor. 

Detta möjliggjorde ett bredare perspektiv på elevernas tankar kring läsning eftersom de öppna 

frågorna kompletterade de slutna frågorna samt fördjupade elevernas svar. På en öppen fråga 

svarar nämligen respondenterna fritt, medan de på en sluten fråga får olika svarsalternativ att 

välja mellan (Bryman 2014:242). Fördelen med de slutna frågorna var att dessa svar var 

direkt jämförbara med varandra, vilket bidrog till en exaktare analys av elevernas enkätsvar. 

På så vis kan forskningsansatsen anses vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

 

6.2 Forskningsetiska aspekter 

Eftersom samtliga elever i studien är under 15 år ställde det särskilda krav på 

undersökningens forskningsetik. Bryman (2014:130) beskriver exempelvis att det väcker fler 

etiska frågor när ett barn fyller i en enkät än när en vuxen gör det. Trots att det tydliggörs i 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2§) att lagen inte 

gäller forskning inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, har 

trots allt studiens forskningsetiska dilemman utgått från lagen. Följaktligen vägledde följande 

principer studiens forskningsetiska aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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6.2.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att undersökningens syfte och genomförande ska beskrivas 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Därtill ska undersökningsdeltagarna informeras om ”deras uppgift 

i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande” (ibid:7). I och med att 

undersökningsdeltagarna är under 15 år informerades både eleverna och deras 

vårdnadshavare om studiens syfte och upplägg. Denna information gavs ut skriftligen på både 

svenska och somaliska (se bilaga 5 och 6). Anledningen till att informationen även gavs ut på 

somaliska var att många av elevernas föräldrar talar somaliska. Tack vare en modersmåls-

lärare, som hade möjlighet att översätta det svenska brevet till somaliska, fick dessa föräldrar 

samma möjlighet att ta del av informationen som de föräldrar som kan läsa på svenska. I 

informationsbrevet upplystes även undersökningsdeltagarna om att ”deltagandet är frivilligt 

och om att de har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskapsrådet 2002:7). 

 

6.2.2 Samtyckeskravet 

Forskningspersonerna som erbjöds att delta i studien var, som tidigare nämnts, under 15 år. 

Mot den bakgrunden krävdes det att både forskningspersonen och dennes vårdnadshavare 

informerades och gav sitt samtyckte till forskningen (SFS 2003:460, 18§). För att eleverna 

och deras vårdnadshavare skulle kunna ge sitt samtyckte till att delta i studien krävdes således 

att de först blev informerade om studiens syfte och upplägg. Denna information gavs, som 

tidigare nämnts, i skriftlig form på både svenska och somaliska. Bryman (2014:137) tydliggör 

att forskare i allt större utsträckning föredrar att låta deltagarna underteckna ett formulär som 

rör samtycke. Av den anledningen fanns det i samma utskick en lapp om medgivande bifogat 

(se bilaga 5 och 6). På lappen ombads eleven att ange om han eller hon ville vara med i 

studien eller ej och vårdnadshavaren fick ange om barnet hade tillåtelse att delta i studien 

eller ej. I informationen om studien framgick det att både barnets och dennes vårdnadshavares 

tillåtelse krävdes för att barnet skulle få delta i studien. Samtycket innebär nämligen att 

forskningen inte får utföras trots vårdnadshavarnas samtycke om forskningspersonen 

motsätter sig att den utförs (SFS 2003:460, 18§). För att bekräfta sitt val fick eleven och 

dennes vårdnadshavare sedan skriva under lappen samt ange datum för underskriften. Det 

skriftliga medgivandet innebar således att det fanns en tydlig bekräftelse på om eleven ville 

och fick delta i studien eller ej. I informationsbrevet klargjordes det även att studien var 

frivillig, vilket innebar att vårdnadshavaren eller barnet kunde avbryta barnets medverkan i 

studien när som helst. 
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6.2.3 Konfidentialitetskravet 

I informationsbrevet förklarades även att det endast är undertecknad, som utför studien, som 

tar del av uppgifter som identifierar barnet. Vidare garanterades det att uppgifter om barnet 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta är i enlighet med konfidentialitetskravet 

som innebär att alla uppgifter som rör identifierbara personer ska behandlas på ett sådant sätt 

att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002:12). Således 

måste åtgärder vidtas för att försvåra för utomstående att påvisa identiteten hos enskilda 

individer (ibid:13). 

 

6.2.4 Nyttjandekravet  

Det framgår i den etiska principen om nyttjandekravet att de uppgifter om enskilda individer 

som samlats in för forskningsändamål inte får användas eller utlånas för icke-vetenskapliga 

syften eller kommersiellt bruk (ibid:14). Nyttjandekravet garanteras av studiens upphovsrätt 

där det framgår att studien endast får användas för icke-kommersiell forskning. Mot denna 

bakgrund klargjordes det i informationsbrevet till elevernas vårdnadshavare att de uppgifter 

om eleverna som framkom i studien endast skulle används för studiens forskningsändamål. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis bestod denna studie av preliminära frågeställningar kring elevers intresse för 

läsning och hur detta påverkar deras läsförståelse. Litteratur som behandlade de nationella 

proven, teorier kring läsförståelse, bedömning och läsintresse söktes och lästes. Parallellt med 

litteraturläsningen kontaktades även rektorn på den skola som studien gjordes vid. Efter att 

rektorn gett sitt skriftliga medgivande (se bilaga 7) att studien fick utföras på skolan 

framställdes ett brev med information kring studien till föräldrarna samt ett medgivande som 

de skulle lämna för att deras barn skulle få delta i studien (se bilaga 5). En modersmålslärare 

på skolan översatte sedan detta brev till somaliska (se bilaga 6). Enkäten (se bilaga 4) 

utarbetades i Google Formulär (Enkät om läsning 2016) eftersom det var ett enkelt verktyg att 

skapa enkäten i samtidigt som elevernas svar direkt kunde överföras till en Excel-fil, vilket 

underlättade analysen av enkäten. Det var möjligt att genomföra en online-enkät i och med att 

eleverna hade tillgång till surfplattor i skolan. 

 

Enkäten omarbetades fortlöpande, både vad gäller frågornas följd och utformning, tills att den 

ansågs färdig att besvaras av eleverna. Dessförinnan hade även enkäten besvarats av två 
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grundskoleelever som var elva och fjorton år gamla, vilka inte ingick i studien. För att hitta 

bilder till enkänten användes bland annat sökord som läsa, böcker, skola, reading, book och 

school i Google Formulär. Urvalet av bilderna begränsades av att de bilder som användes i 

enkäten var märkta för kommersiell återanvändning med modifiering, vilket medförde att det 

inte fanns en mångfald av bilder att välja bland. Fokus låg därför på den aktivitet som bilden 

påvisade, alltså där barnen läser (se bilaga 4) och inte på deras kön eller etnicitet. Den 

slutgiltiga enkäten bestod av både öppna och slutna frågor, närmare bestämt av flervalsfrågor 

och av frågor som krävde elevproducerade svar. Därmed har enkäten, som tidigare nämnts, 

både kvantitativa och kvalitativa egenskaper i och med att flervalsfrågorna resulterar i 

kvantifierbar data medan de elevproducerade svaren kräver en kvalitativ analys.  

 

Inledningsvis i enkäten ställdes bland annat frågor om elevens namn
3
, kön, ålder samt hur 

länge eleven bott i Sverige. Vidare ställdes frågor om läsning: Vad eleven tycker om olika 

sorters läsning, såsom skönlitterära böcker och faktaböcker och vad eleven brukar läsa samt 

hur ofta. Dessa frågor bygger således delvis på elevernas minnesbilder (Bryman 2014:248). 

Fortsättningsvis fick eleven ange på en skala mellan 1-10 hur roligt han eller hon tycker att 

det är att läsa i skolan respektive i hemmet. Därefter fick eleverna skriva egenproducerade 

svar om vad de tycker om läsning. Till sist ställdes frågan om hur mycket eleven förstår av 

det som han eller hon läser. Därtill kunde eleven skriva egna kommentarer till frågan för att 

förklara sina svar. Dessa frågor var relevanta att ställa eftersom syftet med studien var att 

undersöka om det fanns något samband mellan elevernas intresse för läsning, läsvanor, samt 

upplevda läsförståelse och deras resultat på det nationella provet i läsförståelse, samt om 

resultatet påverkades av deras kön och antal år i Sverige. De frågor som ställs i en enkät ska 

nämligen alltid vara inriktade på att ge svar på undersökningens grundläggande frågeställning 

(ibid:249). Nedan beskrivs tillvägagångssättet för urval samt datainsamling i studien. 

 

6.4 Urval 

Studien riktar sig till elever i årskurs 6 som går på en skola med ca 400 elever, som är belägen 

i en mellanstor stad i Mellansverige. Urvalet av respondenter klassificeras, enligt Bryman 

(2014:647), som ett bekvämlighetsurval eftersom respondenterna var lättillgängliga för 

studien. På så vis handlar urvalet av ett icke-sannolikhetsurval (ibid:194). Endast de elever 

                                                 
3
 Anledningen att elevens namn efterfrågades i enkäten var för att elevens enkätsvar skulle kunna kopplas ihop 

med dennes provresultat på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2. Uppgifter om elevernas namn är 

endast kända av undertecknad för att konfidentialitetskravet ska uppfyllas. 
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som både fått en eller båda vårdnadshavares medgivande att delta i studien och som själva 

ville delta i studien fick besvara enkäten, vilket tidigare nämnts i de etiska principerna. Mot 

denna bakgrund framgår det, utifrån Brymans (2014:195) begreppsförklaringar, att de data 

som utgör studiens resultat inte kan generaliseras till samtliga elever i årskurs 6 i Sverige. 

 

6.5 Genomförande 

Brevet med information samt medgivandelapp till föräldrarna (se bilaga 5 och 6) delades ut i 

två klasser i årskurs 6 på den skolan där studien genomfördes. Samtidigt gavs muntlig 

information till eleverna om studien, där eleverna även hade möjlighet att ställa frågor kring 

studien. Bland annat förklarades det att studien syftade till att söka svar på om det finns något 

samband mellan elevernas intresse för läsning och deras poäng på de nationella proven i 

läsförståelse. Även ovan nämnda forskningsetiska principers innebörd förklarades för 

eleverna: att det var frivilligt att delta i studien och att eleverna därmed fick avsluta sin 

medverkan när de ville, att elevernas namn inte kommer att framgå i studien och att deras 

svar inte kan kopplas till dem personligen eller spridas med deras personliga uppgifter till 

deras lärare. Vidare förklarades vad som stod i brevet som eleverna skulle visa för sina 

föräldrar samt att eleverna själva behövde fylla i medgivandelappen så att det även framgick 

om de själva ville vara med i studien. Det tydliggjordes att endast de elever som både ville 

och fick sina föräldrars tillåtelse att vara med i studien fick besvara enkäten. Slutligen ombads 

elevernas att lämna in lappen oavsett om de ville delta i studien eller ej. I slutet av samma 

vecka besöktes skolan återigen för att samla in medgivandelapparna samt påminna de elever 

som inte lämnat in lapparna. Veckan därpå besöktes skolan under tre förmiddagar så att de 

elever som lämnat in medgivandelapparna kunde besvara enkäten. De elever som varit sjuka 

blev även delgivna informationen om studien vid dessa tillfällen. Återigen påmindes likaså de 

elever som inte lämnat in lapparna om medgivandet. De flesta eleverna tog följaktligen 

tillbaka sina lappar till skolan. När skolan besöktes en sista gång veckan därpå samlades även 

elevernas provresultat från de nationella proven B1 och B2 från år 2016 in. 

 

6.5.1 Elevernas besvarande av enkäten 

Eleverna besvarade enkäten i ett rum som var placerat i närheten av deras klassrum. Då det 

fanns tillgång till tre surfplattor kunde tre elever åt gången besvara enkäten. Två av de tre 

surfplattorna hade tillhörande tangentbord, vilket underlättade skrivandet när eleverna skulle 

formulera sina egenproducerade svar. 
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Inledningsvis informerades eleverna om enkätens utformning och påmindes därvid att 

enkäten var frivillig och att de kunde välja att avbryta den när de ville. Den första sidan i 

enkäten lästes upp och eleverna uppmuntrades att ställa frågor om de undrade över någonting. 

Flera elever undrade varför de skulle ange om de var en pojke eller flicka, eftersom det 

framgick av det namn de redan angett. Då förklarades det att det endast var för statistikens 

skull; att det var lättare att se hur många pojkar och flickor som hade besvarat enkäten om de 

angav sitt kön. Av detta skäl informerades därefter alla elever om nyttan med denna fråga. 

 

Det tog eleverna mellan fem till femtio minuter att besvara enkäten, vilket till stor del 

berodde på hur omfattande elevsvaren var. I genomsnitt tog det eleverna tio till femton 

minuter att genomföra enkäten. När alla enkäter var insamlade påbörjades analys av 

enkäterna och fortsatt litteraturläsning skedde. För analys av enkätsvaren skapandes tabeller 

och diagram av de kvantitativa frågorna i dataanalysprogrammet SPSS. De kvalitativa svaren, 

med andra ord de elevproducerade svaren, studerades i både SPSS och Google Formulär. 

 

6.5.2 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

Christina Wikström, som är filosofie doktor i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå 

universitet, menar att reliabilitet vid mätningar och bedömningar handlar om mätresultatets 

tillförlitlighet (Wikström 2013:39). Vad gäller enkätens reliabilitet finns det såväl fördelar 

som nackdelar med att eleverna besvarade enkäten under undertecknads närvaro. Å ena sidan 

var det en tillgång att elevernas frågor kunde besvaras direkt, å andra sidan kan eleverna ha 

påverkats av närvaron. Exempelvis menar Bryman (2014:229) att människor har en 

benägenhet att ge en positiv bild av sig själva när en intervjuare är närvarande. Det finns även 

risk att denna effekt har uppstått vid exempelvis enkätens sista fråga, som handlade om hur 

mycket eleven ansåg sig förstå av det lästa – om eleven ville ge en positivare bild av sig själv. 

 

Ett provs validitet avser, förenklat sett, i hur hög grad rätt sak mäts på rätt sätt (Wikström 

2013:44). I denna studie är den interna validiteten av betydelse eftersom studien undersöker 

eventuella samband mellan olika variabler. Bryman förklarar nämligen följande: 

 

Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller 

fler variabler är hållbar eller ej. Om vi påstår att x orsakar y, kan vi då vara säkra på att det 

verkligen är x som svarar för variationen i y och inte någon annan faktor som ger upphov till ett 

skenbart orsaksförhållande? (Bryman 2014:50) 
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Den interna validiteten innebär således att även om variablerna tycks ha ett samband, kan 

dessa variabler påverkas av andra variabler än de som analyseras. Likaledes kan det inte 

uteslutas att det finns ytterligare en eller flera andra variabler som påverkar resultatet, även 

om detta samband inte upptäcks mellan de variabler som denna studie undersöker (ibid:329). 

Vad gäller denna studies replikerbarhet finns det möjlighet att replikera undersökningen, efter 

kontakt med undertecknad, eftersom enkäten är skapad och sparad online. 

 

6.6 Sammanställning och analys av data 

I och med att enkäten tillhandahölls via Google Formulär kunde samtliga respondenters svar 

konverteras till en Excel-fil. Detta underlättade dataanalysen eftersom all data redan var 

nedtecknad. Vidare konverterades samtliga enkätsvar till dataanalysprogrammet SPSS, vari 

samtliga analyser utförts. Lars Wahlgrens bok SPSS steg för steg (2010) användes som guide 

för att tolka data och skapa diagram och tabeller av enkätsvaren. Wahlgren är studierektor vid 

Statistiska institutionen vid Lunds universitet och har medverkat i flera läroböcker i statistik. 

 

Till att börja med kodades vissa av enkätsvaren för att underlätta analysen, exempelvis 

kodades elevens angivna kön från bokstäver (pojke/flicka) till siffror (1/2) för att programmet 

skulle kunna analysera materialet. Vidare lades även elevernas poängresultat och betyg in 

manuellt i SPSS, då detta var information som hämtats från elevernas provresultat och inte 

från deras enkätsvar. Utifrån insamlad data påbörjades sedan analys av materialet. Enkätens 

olika frågor och svar kodades, som tidigare nämnts, om till siffror för att en analys skulle 

möjliggöras i dataanalysprogrammet SPSS. Dessa variabler kategoriserades samtidigt som 

nominal-, ordinal- och kvot-/intervallvariabler. Exempelvis kodades elevernas antal år i 

Sverige om till att kategoriseras utifrån de elever som bott i Sverige hela livet, de som bott 

här i minst fyra år och de som bott i Sverige mindre än fyra år. Det framkom att två elever i 

studien bott i Sverige hela sina liv, förutom upp till ett år i respektive hemland. Dessa två 

elever valdes att kategoriseras som bosatta i Sverige hela livet eftersom de hade varit 

utomlands under en kortare tid och enbart gått i skolan i Sverige. Det framkom även att en 

elev svarat fel på frågan hur länge eleven bott i Sverige. Detta korrigerades av den orsaken 

manuellt i SPSS. Därefter påbörjades skapandet av olika tabeller och diagram, vilka 

presenteras i kommande resultatdel. Samtliga tabeller och diagram är skapade i SPSS.  



 

24 

 

7. Resultat 

Utifrån enkätens frågor kan mängder av data utläsas. Emellertid kommer endast de resultat 

som frågeställningarna specifikt syftar till att redovisas i denna resultatdel. Nedan presenteras 

inledningsvis studiens elever och bortfall. Fortsättningsvis presenteras de resultat som rör 

pojkar och flickors delprovspoäng för de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2. 

Dessa resultat presenteras vidare i relation till elevernas antal år i Sverige samt deras 

läsintresse, läsvanor och upplevda läsförståelse. 

 

7.1 Studiens elever 

Av 56 tillfrågade elever genomförde 39 elever enkäten. Av dessa var 21 elever pojkar och 

18 flickor, vilket motsvarar 54 procent pojkar och 46 procent flickor (se tabell 1). Samtliga 

elever var mellan tolv och fjorton år gamla, där eleverna till övervägande del var tolv år. 

Utifrån insamlad data kan även konstateras att trettio elever har bott i Sverige i hela sina liv, 

sex elever har bott i Sverige i mer än fyra år och tre elever har bott här i mindre än fyra år. 

 

Tabell 1. Korstabell över elevernas kön och tid i Sverige 

 
Pojke Flicka Totalt 

Tid i Sverige Hela livet Antal 16 14 30 

% av elever som bott i Sverige hela livet 53,3 % 46,7 % 100,0 % 

Mer än 4 år Antal 2 4 6 

% av elever som bott i Sverige mer än 4 år 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

Mindre än 4 år Antal 3 0 3 

% av elever som bott i Sverige mindre än 4 år 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Totalt Antal 21 18 39 

% av samtliga elever, oavsett tid i Sverige 53,8 % 46,2 % 100,0 % 

 

7.2 Bortfall 

Av de 56 tillfrågade eleverna bestod bortfallet av 17 elever, vilket motsvarar 30 procent av 

samtliga tillfrågade elever. Av dessa elever hade femton elever antingen lämnat in lappen där 

det framgick att de inte ville delta i studien eller framfört detta muntligt. Två av eleverna hade 

meddelat att de ville vara med i studien, men glömde att ta med sina lappar trots flertalet 

påminnelser. Således fick inte dessa elever besvara enkäten eftersom det krävdes ett skriftligt 

medgivande från elevens vårdnadshavare. Bortfallet hade med största sannolikhet varit större 

om inte eleverna fått åtskilliga påminnelser om att ta tillbaka medgivandelappen till skolan. 
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7.3 Poäng på de nationella proven i läsförståelse 

På sammanställningen av elevresultat för delprov B1 och B2 (se bilaga 2) framgår det att den 

första processen, att hitta information, består av totalt 16 poäng som fördelas på sju frågor. 

Den andra processen, att dra enkla slutsatser, består av 24 poäng, fördelat på tio frågor. Den 

tredje processen, att sammanföra och tolka, består av 34 poäng, fördelat på tio frågor och den 

fjärde och sista processen, att granska och värdera, består av 16 poäng, fördelat på sju frågor. 

Den första processen motsvarade sålunda ungefär 20 procent av frågorna medan den andra 

och tredje processen motsvarade vardera 30 procent av frågorna och slutligen motsvarade den 

sista processen 20 procent av frågorna. Detta är i likhet med frågorna i PIRLS 2011 (Liberg & 

af Geijerstam 2012:22). De nationella proven, del B1 och B2, består således av 34 frågor som 

totalt sett kan ge 90 poäng. För att bli godkänd, vilket motsvarar betyg E, krävs att eleven 

erhållit minst 46 poäng sammanlagt från del B1 och B2. För att erhålla betyg D krävdes minst 

56 poäng, betyg C fordrade 66 poäng, betyg B krävde 74 poäng och slutligen behövdes minst 

82 poäng för att erhålla betyg A (se bilaga 2). 

 

7.3.1 Pojkars och flickors delprovspoäng 

Vad gäller elevernas resultat framgår det i tabell 2 att det finns skillnader mellan pojkarnas 

och flickornas antal poäng på det nationella provet i läsförståelse, sett till pojkarna och 

flickorna på gruppnivå. Om eleverna grupperas utifrån kön visar studiens resultat att 

flickorna, sett som grupp, presterat bättre än pojkarna, på gruppnivå. Även medelpoängen för 

flickorna, som grupp, visar att de har ett högre resultat än pojkarna, som grupp. Samtidigt kan 

det poängteras att standardavvikelserna hos respektive grupp är snarlika och att skillnaden 

mellan individerna i respektive könsgrupp är ungefär lika stor. Närmare bestämt är variations-

bredden mellan den elev som fick högst poäng och den elev som fick lägst poäng bland 

pojkarna 52 poäng, vilket kan jämföras med flickornas poängskillnad på 50 poäng. 

 

Tabell 2. Antal poäng på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, och kön 

 Antal Medelpoäng Standardavvikelse Minimum Maximum Variationsbredd 

Pojke 21 59,6190 15,80657 32 84 52 

Flicka 18 67,8889 14,98976 38 88 50 

Totalt 39 63,4359 15,79439 32 88 56 
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Figur 1. Lådagram över elevernas kön, tid i Sverige och medelpoäng på de nationella proven i 

läsförståelse, delprov B1 och B2 

 

Lådagrammet (se figur 1) visar samma resultat som tabell 2 på föregående sida, nämligen att 

flickorna, sett som grupp, når ett högre resultat än pojkarna vad gäller antal poäng. Pojkarna i 

studien hade alltså ett lägre medelpoäng, ett lägre lägsta poäng och lägre högsta poäng 

jämfört med flickorna i studien. Emellertid visar lådagrammet (se figur 1) att det även finns 

pojkar som presterat bättre än flickorna och att det inom respektive grupp finns stora 

variationer mellan elevernas poängresultat. Vad gäller strecket i lådagrammets box visar det 

medianen för respektive grupp (Wahlgren 2010:102). Sammantaget kan slutsatsen dras 

utifrån ovanstående diagram (se figur 6) att det inte bara finns skillnader mellan elevernas 

kön, utan även skillnader mellan individerna i respektive grupp.  

 

7.3.2 Sambandet mellan elevernas kön, tid i Sverige och provresultat 

Vad gäller sambandet mellan elevernas kön, tid i Sverige och antal poäng på det nationella 

provet i läsförståelse, delprov B1 och B2, syns en tydlig relation mellan dessa variabler (se 

figur 2 på nästa sida). Där framträder ett tydligt samband mellan pojkarnas och flickornas tid i 

Sverige och deras totala delprovspoäng. De högsta betyg som eleverna når återfinns i stigande 

ordning med elevernas antal år i Sverige. 
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Figur 2. Lådagram över elevernas kön, tid i Sverige och totalt antal poäng på de nationella 

proven, del B1 och B2 

 

Samtidigt tydliggör lådagrammet (se figur 2) att det finns elever som bott i Sverige hela sina 

liv som fått ett lägre poängresultat än vissa av eleverna som bott kortare tid i Sverige. Det 

framgår även i lådagrammet (se figur 2) att inga flickor som bott i Sverige i mindre än fyra år 

deltog i studien, varför det inte syns någon statistik för denna grupp elever. De två cirklarna i 

diagrammet kallas outliers och innebär att dessa observationer har ett värde som ligger längre 

bort från lådan (Wahlgren 2010:102). Diagrammets två outliers visar således att två elever, en 

pojke och en flicka, hade avvikande poängresultat i relation till den elevgrupp de tillhör. 

 

I bilaga 8 synliggörs elevernas resultat utifrån kön och antal år i Sverige. Där framkommer 

det att eleverna fått följande betyg: sex elever nådde betyg A, fem elever fick betyg B, elva 

elever nådde betyg C, sex elever fick betyg D, fem elever fick betyg E och sex elever fick 

betyg F. Sett till kön var det fler flickor än pojkar som fick det högsta betyget och det var 
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samtidigt fler pojkar än flickor som blev underkända. Om man ser till elevernas 

delprovsbetyg utifrån deras kön och tid i Sverige framkommer det således, vilket tidigare 

nämnts, att de högsta betygen erhållits av de elever som bott i Sverige hela sina liv. Det 

framkommer även att hela betygsstegen återspeglades i delprovsbetygen för de elever som 

bott i Sverige hela sina liv; dessa elever fick alltså betyg från F till A. Av de elever som bott i 

Sverige i mer än fyra år erhöll eleverna betyg från F till D och av de elever som bott i Sverige 

i mindre än fyra år nådde eleverna som högst betyg E. 

 

7.4 Elevers läsintresse, läsvanor och läsförståelse 

I enkäten fick eleverna på en tiogradig skala ange hur roligt de tycker att det är att läsa i 

skolan respektive i hemmet. Precis som spridningsdiagrammen (se figur 3 nedan och figur 4 

på nästa sida) visar tycker en del elever att läsning är tråkigt medan vissa elever upplever att 

läsningen är rolig. Bland de elever som tycker att det är roligt att läsa återfinns både de elever 

som nått högsta betyg och de som blivit underkända. På så vis framträder inget tydligt 

samband mellan elevernas gradering av läsning som rolig aktivitet och deras delprovsbetyg. 

Detta samband uteblir oberoende om eleven läser i skolan (se figur 3) eller i hemmet (se 

figur 4). Därmed kan slutsatsen dras att korrelationen mellan dessa variabler antingen är 

mycket liten eller inte ens finns eftersom sambandet åtminstone inte uppträder i denna studie. 

 

 
Figur 3. Spridningsdiagram över elevernas kön, delprovsbetyg på de nationella proven, 

del B1 och B2, och gradering av läsning som rolig aktivitet i skolan 
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Figur 4. Spridningsdiagram över elevernas kön, delprovsbetyg på de nationella proven, 

del B1 och B2, och gradering av läsning som rolig aktivitet i hemmet  

 

I och med att de 39 eleverna fick gradera läsningen som rolig aktivitet utifrån en tiogradig 

skala kunde aktiviteten totalt få 390 poäng. Efter att elevernas svar summerats framgick det 

att läsningen i skolan totalt fick 276 poäng och att läsningen i hemmet fick precis lika många 

totalpoäng. Förvisso indikerar elevernas sammanlagda svar om vad de tycker om läsning i 

skolan jämfört med läsning i hemmet att det inte är någon skillnad på läsningen i skolan och i 

hemmet. Däremot framgår det i de elevproducerade enkätsvaren att elevernas upplevelse av 

läsningen påverkas av såväl miljön som syftet med läsningen. Exempelvis skriver några 

pojkar och flickor följande om läsning: 

 

Riktigt tråkigt [att läsa] i skolan men hemma tycker jag det är roligt (Pojke) 

 

Jag tycker det är roligare att läsa i skolan än vad det är att läsa hemma, jag tycker även att det inte 

är så svårt då jag har ganska lätt för att läsa. (Flicka) 

 

Det är jätteroligt att läsa böcker, även hemma och i skolan. (Pojke) 

 

I likhet med det resultat som tidigare spridningsdiagram (se figur 3 och 4) påvisat, 

framkommer det sålunda att det även i elevsvaren både finns elever som tycker att det är 

roligt att läsa i skolan respektive i hemmet och elever som inte tycker att det är roligt att läsa i 
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de olika miljöerna. Vidare tydliggörs det i elevsvaren att syftet med läsningen skiljer sig åt i 

skolan och i hemmet. En skillnad är att eleverna inte alltid får välja bok själva i skolan. 

Tilläggas kan att boken har stor betydelse för hur roligt eleven tycker att det är att läsa. 

Exempelvis beskriver en elev skillnaden mellan den läsning som sker i skolan jämfört med 

den som sker – eller uteblir – i hemmet: 

 

När jag läser hemma brukar jag läsa böcker jag lånat från biblioteket och då har jag lånat den för 

att jag vill läsa den och då är det roligt. Sen är det även så att om jag inte tycker att boken är bra så 

läser jag den inte, hemma. I skolan är läsintresset inte lika stort, eftersom där är jag tvungen att 

läsa. Jag vill helst läsa när jag har lust för det. (Flicka) 

 

Läslusten begränsas på så vis av att eleven inte får välja vad som ska läsas i skolan. 

Följaktligen påverkas elevernas uppfattning av läsning. Sammantaget visar elevernas svar att 

skillnaden mellan läsningen som sker i skolan och den som sker i hemmet är att den senare 

sker på elevens egna villkor, både vad gäller vilken bok som läses och när detta sker.  

 

Vad gäller elevers läsvanor i skolan och hemma visar figur 5 och 6 (se nästa sida) elevernas 

kön, läsvanor och totalpoäng på de nationella proven i läsförståelse. Dessvärre urskiljer det 

sig här en svårighet kring hur eleverna har tolkat uppdelningen av veckodagarna i enkäten. 

Vissa elever har nämligen likställt alternativet Varje skoldag med Varje dag. Detta visar sig i 

linjediagrammet om läsvanor i skolan (se figur 5 på nästa sida) där vissa elever angett att de 

läser i skolan varje dag – fastän det egentligen endast är möjligt att läsa i skolan varje 

skoldag. Trots elevernas missuppfattningar av uppdelningen av veckodagarna visar 

diagrammet att det inte finns något tydligt samband mellan elevernas läsvanor i skolan och 

deras poängresultat. Exempelvis visar diagrammet att det finns de elever som angett att de 

läser någon gång i veckan som har bättre poängresultat än vissa av de eleverna som angett att 

de läser varje skoldag. På så vis finns det inte något tydligt samband mellan hur ofta eleven 

läser i skolan och hur högt poängresultat eleven fått på de nationella proven i läsförståelse. 

 

Likaså visar studiens resultat (se figur 6 på nästa sida) att det inte finns något tydligt samband 

mellan hur ofta eleverna läser i hemmet och hur många poäng de fått på de nationella proven i 

läsförståelse. Det finns även här elever som angett att de läser någon gång i veckan som har 

fått ett bättre poängresultat än vissa av de elever som angett att de läser varje dag. 
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Figur 5. Linjediagram över elevernas kön, läsvanor i skolan och totalpoäng för del B1 och B2 

på de nationella proven i läsförståelse 

 

 
Figur 6. Linjediagram över elevernas kön, läsvanor hemma och totalpoäng för del B1 och B2 

på de nationella proven i läsförståelse 
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Utifrån elevsvaren på frågan vad elevernas tycker om läsning framkom det att elevernas 

intresse styr deras läsvanor. Det finns således elever som sällan eller aldrig läser skönlitterära 

böcker eller faktaböcker hemma på sin fritid, utan endast läser dessa typer av texter i skolan. 

Detta beror på att eleverna måste läsa i skolan, till skillnad från i hemmet där de själva väljer 

om de vill läsa eller ej. Följaktligen bestämmer eleverna själva vad de vill ägna sig åt på sin 

fritid. Flera elever anser nämligen att deras fritid är begränsad och uttrycker att de vill styra 

över sin egen lediga tid utan att behöva ägna sig åt skolaktiviteter. Exempelvis förklarar två 

elever följande: 

 

Man är i skolan för att lära sig och man vill lära sig grejer i skolan. På fritiden så är det mening att 

man har fri tid och då tycker jag inte att jag ska sätta mig och läsa direkt, jag spelar hellre fotboll 

och spelar FIFA och spel på min dator. Fas[t] ibland läser jag faktiskt också på min fritid. (Pojke) 

 

[…] jag tycker att det är tråkigt att läsa hemma och ganska roligt att läsa i skolan. När man läser i 

skolan känns det mer som avkoppling, men hemma känns det mer som skolarbete därför att jag 

tycker att det inte är speciellt kul att behöva välja bort roligare saker bara för att man ska hinna 

läsa. (Flicka) 

 

Detta tyder på att elevernas intresse för läsning avgör om de väljer att läsa på sin fritid eller 

ej. I elevsvaren finns även exempel på de elever som tycker att det är roligare att läsa hemma 

än i skolan. En elev förklarar följande: 

 

Jag tycker det är roligare att läsa på fritiden för det finns mer lugn och ro och man kan läsa i sin 

egen takt . Man kan sitta och dricka te tex då blir det mysigare tycker jag. När man ska läsa i 

skolan är det hög ljut man får inge fokus på boken och man är trött och vill bara ut på rast och gå 

till lunchen. (Flicka) 

 

Detta elevsvar indikerar att syftet med läsningen samt miljön som den sker i är avgörande för 

själva läsupplevelsen. Således utvecklar elevsvaren ovanstående linjediagram (se figur 6) 

över hur ofta eleverna läser hemma. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är 

elevernas läsintresse i relation till deras fritidsintressen som styr deras läsvanor i hemmet. 

 

7.5 Elevers upplevda läsförståelse  

Samtliga elever i studien angav att de förstod allt eller ganska mycket av det som de läser i 

skönlitterära böcker för barn och ungdom (se tabell 3 på nästa sida). Av pojkarna ansåg 

43 procent att de förstår ganska mycket, medan 57 procent av pojkarna angav att de förstod 
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allt av det som de läser i skönlitterära böcker för barn och ungdom. När det gäller flickornas 

angivna förståelse uppgav 39 procent att de förstår ganska mycket och 61 procent att de 

förstår allt. Totalt sett ansåg således 41 procent av samtliga av eleverna att de förstår ganska 

mycket medan 59 procent ansåg att de förstår allt i skönlitterära böcker. 

 

Tabell 3. Korstabell över elevernas kön och upplevda förståelse av skönlitterära böcker 

 
Hur mycket förstår du av det 

du läser i skönlitterära böcker 

för barn och ungdom? 

 

 

 

Totalt 

Förstår ganska mycket Förstår allt 

Kön Pojke Antal 9 12 21 

% av pojkar 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

Flicka Antal 7 11 18 

% av flickor 38,9 % 61,1 % 100,0 % 

Totalt Antal 16 23 39 

% av både pojkar och flickor 41,0 % 59,0 % 100,0 % 

 

I fråga om elevernas förståelse av faktaböcker angav däremot eleverna att de förstod allt, 

ganska mycket, lite eller att de inte läste detta när det handlade om deras förståelse av 

faktaböcker (se tabell 4). Jämfört med deras angivna förståelse av skönlitterära böcker, där 

59 procent av alla eleverna angav att de förstod allt, ansåg endast 25 procent av alla 

tillfrågade elever att de förstod allt i faktaböcker. Således tyder denna studie på att eleverna 

överlag anser att det är svårare att förstå faktaböcker än skönlitterära texter. 

 

Tabell 4. Korstabell över elevernas kön och upplevda förståelse av faktaböcker 

 
Hur mycket förstår du av det du läser i faktaböcker 

om till exempel djur, sport eller länder? 

 

 

Totalt Läser inte 

detta 

Förstår lite Förstår ganska 

mycket 

Förstår 

allt 

Kön Pojke Antal 0 0 14 7 21 

% av pojkar 0,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

Flicka Antal 1 1 13 3 18 

% av flickor 5,6 % 5,6 % 72,2 % 16,7 % 100,0 % 

Totalt Antal 1 1 27 10 39 

% av både 

pojkar och 

flickor 

2,6 % 2,6 % 69,2 % 25,6 % 100,0 % 
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I figur 7 och 8 (se nästa sida) visas en jämförelse av elevernas angivna förståelse av 

skönlitterära böcker respektive faktaböcker och deras delprovsbetyg på de nationella proven i 

läsförståelse, del B1 och B2. Där framkommer det att det finns elever som angivit att de 

förstår allt de läser, avseende skönlitteratur och faktaböcker, trots att de blivit underkända på 

det nationella provet i läsförståelse, del B1 och B2. Därmed kan det konstateras att elevernas 

upplevda läsförståelse inte nödvändigtvis korrelerar med deras delprovsbetyg på de nationella 

proven i läsförståelse. 

 

I de elevproducerade svaren framkom det likaså att eleverna i större utsträckning anser att det 

är svårare att läsa faktaböcker jämfört med skönlitterära böcker. Emellertid ansåg en elev, 

som bott i Sverige i mindre än fyra år, att skönlitterära böcker är svårare att förstå jämfört 

med faktaböcker eftersom de sistnämnda böckerna förklarar de svåra orden, till skillnad från 

de skönlitterära böckerna. Eleven förklarade nämligen följande: 

 

Barn och ungdoms böcker tycker jag att det är lite svårt att läsa för att det finns svåra ord man inte 

kan förstå. Det jag förstå mest är fakta böcker för att dom förklara mer om orden som är lite 

försvårat. (Pojke) 

 

Utifrån enkätens elevsvar framgick det även att flera av att eleverna anser sig förstå det mesta 

som de läser, förutom några svåra ord: 

 

Skönlitterära böcker förstår jag nästa allt men det kan finnas några svår ord som jag inte riktigt 

förstår. (Pojke) 

 

En annan elev skiljer mellan innehållslig förståelse och ordförståelse och beskriver att det 

svåra inte handlar om textens innehåll, utan om svåra ord i texten: 

 

Jag förstår alltid innehållet, men ibland är det svåra ord som man inte riktigt fattar. (Flicka) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna anser att de förstår allt eller ganska mycket 

av det som de läser i skönlitterära texter för barn och ungdom. Studiens resultat fastslår även 

att eleverna i högre grad anser att det är svårare att läsa faktatexter, jämfört med skönlitterära 

texter. Samtidigt finns det elever som anser att det är enklare att förstå faktatexter. De 

elevproducerade svaren tydliggör att eleverna i första hand anser att det är ordförståelsen och 

inte förståelsen av textens innehåll som är det problematiska. 
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Figur 7. Spridningsdiagram över elevernas kön, angivna förståelse av skönlitterära böcker och 

delprovsbetyg på de nationella proven, del B1 och B2  

 

 

Figur 8. Spridningsdiagram över elevernas kön, angivna förståelse av faktaböcker och 

delprovsbetyg på de nationella proven, del B1 och B2 
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Sammanfattningsvis har analysen av de 39 elevernas enkätsvar påvisat att det finns skillnader 

mellan pojkarnas och flickornas resultat, om delprovsresultaten studeras på gruppnivå. 

Studiens resultat påvisar nämligen att flickorna, sett som grupp, presterar bättre än pojkarna 

på gruppnivå på de nationella delproven B1 och B2, som prövar elevernas grad av 

läsförståelse. Vidare tyder studiens resultat på att det även finns skillnader mellan elevernas 

delprovsbetyg beroende på hur länge eleverna har bott i Sverige. Studiens resultat visar 

närmare bestämt att elevernas möjligheter att nå högre delprovsbetyg ökar i stigande led med 

deras tid i Sverige. Studiens resultat påvisar nämligen att de elever som nått högsta betyg 

endast återfinns i gruppen som bott i Sverige hela livet. Emellertid bör det understrykas att 

dessa tendenser synliggörs på gruppnivå. Således finns det individer i studien som inte följer 

gruppens mönster – vilket är viktigt att understryka. Exempelvis återspeglas hela betygs-

stegen i den elevgrupp som bott i Sverige hela livet, vilket innebär att det finns nysvenska 

elever som presterat bättre än de elever som bott i Sverige hela livet. Alla elever är ju unika. 

 

Vad gäller elevernas läsintresse och läsvanor har studiens resultat tydliggjort att elevernas 

läsintresse påverkas av miljön som läsningen sker i. Vissa elever tycker att det är roligt att 

läsa i skolan men inte i hemmet, andra elever tycker tvärtom medan vissa elever tycker att det 

är roligt att läsa både i skolan och i hemmet. Studiens resultat visade likaså inget tydligt 

samband mellan elevernas läsvanor och deras delprovsresultat. I resultatet fanns det nämligen 

elever som läste någon gång i veckan som fick bättre resultat än några elever som angivit att 

de läste varje dag. Likaså fanns det även elever som läste varje dag och som hade bättre 

resultat än vissa elever som läste någon gång i veckan. Därav framgår det inget tydligt 

samband i denna studie vad gäller elevernas läsvanor och deras delprovsresultat på de 

nationella delproven B1 och B2 i svenska och svenska som andraspråk för elever i årskurs 6. 

 

Slutligen kan det konstateras att eleverna i studien angivit att de förstår allt eller ganska 

mycket av det som de läser i skönlitterära böcker för barn och ungdom. Vad gäller elevernas 

angivna förståelse av faktaböcker angav färre elever att de förstod allt jämfört med deras 

angivna förståelse av skönlitterära böcker. Studiens resultat visar att elevernas angivna 

läsförståelse inte alltid korrelerar med deras delprovsbetyg eftersom det fanns elever som inte 

blivit godkända på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, trots att de angivit att 

de förstod det som de läser i de olika böckerna. Resultaten problematiseras vidare i 

nästkommande diskussionskapitel. 
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8. Diskussion 

Inledningsvis kan det poängteras att studiens syfte har uppnåtts men att dess resultat inte kan 

generaliseras till någon annan elevgrupp än den som studien genomfördes i eftersom detta är 

en småskalig studie. Vidare har metodansatsen bidragit till ett bredare resultat då enkätens 

frågor varit av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär där elevernas åsikter framkommit och 

analyserats. Vad gäller studiens reliabilitet kan informationskravet ha påverkat elevernas vilja 

– eller ovilja – att delta i studien. Mot den bakgrunden kan det inte uteslutas att vissa elever 

valde att inte delta i studien exempelvis på grund av eventuella lässvårigheter eller bristande 

intresse för läsning. Emellertid finns i studien både de elever som nått högsta betyg och de 

elever som inte blivit godkända, vilket tyder på att studiens urval representerar elever med 

såväl mycket god som bristande grad av läsförståelse. Av studiens bortfall kan det konstateras 

att samtliga elever som inte deltog i studien inte ville delta – det var således ingen elev som 

ville delta i studien men som inte fick delta för sina vårdnadshavare. Studiens tillförlitlighet 

påverkas vidare av att de elever som bott mindre än fyra år i Sverige enbart bestod av tre 

pojkar. Studiens resultat kan, som tidigare nämnts, även ha påverkats av svarsalternativen i de 

slutna frågorna samt min närvaro under elevernas besvarande av enkäten. 

 

Mot den bakgrunden att studiens resultat presenterades utifrån olika teman kommer följande 

diskussion att problematisera studiens resultat utifrån tematiserade rubriker. Först diskuteras 

hur elevers kön och tid i Sverige påverkar deras provresultat. Därefter följer en diskussion om 

hur elevers kön, läsintresse och läsvanor påverkar deras provresultat. Slutligen diskuteras hur 

elevers upplevda läsförståelse överrensstämmer med provresultatet. På så vis syftar 

tematiseringen av resultaten i de olika rubrikerna till att besvara studiens frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning påverkar elevernas kön och tid i Sverige deras delprovsresultat 

på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som 

andraspråk för elever i årskurs 6? 

 

2. Finns det något samband mellan elevers intresse för läsning samt läsvanor och deras 

delprovsresultat på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och 

svenska som andraspråk för elever i årskurs 6? 

 

3. Överensstämmer elevers upplevda grad av läsförståelse med deras delprovresultat på 

de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som 

andraspråk för elever i årskurs 6? 
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8.1 Hur elevers kön och tid i Sverige påverkar deras provresultat  

I denna studie utgår den första frågeställningen från hur variablerna kön och tid i Sverige 

påverkar elevernas provresultat på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2. 

Studiens resultat visar att flickorna presterat bättre än pojkarna på gruppnivå eftersom det var 

fler flickor än pojkar som erhållit det högsta betyget samtidigt som det var fler pojkar som 

blivit underkända. Å ena sidan kan denna studies resultat bero på att det – av de elever som 

bott i Sverige i mindre än fyra år – endast var pojkar som deltog i studien. Detta kan ha dragit 

ner pojkarnas snitt eftersom dessa elever, som läser efter kursplanen för ämnet svenska som 

andraspråk, har fått ett lägre delprovsbetyg jämfört med de elever som bott i Sverige i minst 

fyra år och som läser enligt kursplanen för ämnet svenska. Å andra sidan presterade pojkarna 

även sämre än flickorna i den elevgrupp som bott i Sverige hela livet. Således kan det 

påpekas att även om resultatet påverkades av att det inte deltog några flickor som bott i 

Sverige i mindre än fyra år, visar studiens resultat att det finns skillnader på gruppnivå mellan 

elevernas kön och deras resultat. Liknande tendenser har påvisats i PIRLS 2011, vilket det 

redogjordes för i studiens bakgrund. Där framgick det att flickorna, sett som grupp, läser 

bättre än pojkarna både nationellt och internationellt sett (Skolverket 2012b:7). Emellertid 

finns det på individnivå en del pojkar som presterat bättre än vissa flickor. Av den 

anledningen går det inte att utesluta att det är en annan variabel än elevernas kön som 

påverkar deras resultat. Det innebär således att variablerna kön och tid i Sverige kan ha 

påverkats av andra variabler än de som analyserades (Bryman 2014:329). 

 

I PIRLS 2011 konstaterades det även att det finns resultatskillnader mellan de elevgrupper 

som är födda i Sverige varav minst en förälder också är född i Sverige, jämfört med de 

elevgrupper som har två utomlandsfödda föräldrar eller som själva är utomlandsfödda 

(ibid:43). De resultat som framkommit i denna småskaliga studie tyder på att elevernas tid i 

Sverige påverkar deras resultat. Emellertid fokuserade denna studie endast på elevernas tid i 

Sverige och inte på deras föräldrars födelseland. Mot den bakgrunden kan elevernas resultat 

givetvis ha påverkats av denna variabel men den analyserades inte i denna studie. Emellertid 

påvisar denna studies resultat systematiska skillnader mellan elevernas provresultat beroende 

på hur länge eleverna har bott i Sverige – trots att de nationella proven i läsförståelse syftar 

till att pröva elevernas läsförståelse och inte att svaret är korrekt språkligt utformat (se 

bilaga 3). 

 



 

39 

 

Studiens resultat kan därmed problematiseras utifrån huruvida eleverna får likvärdiga 

möjligheter att lyckas prestera väl på de nationella ämnesproven i svenska respektive svenska 

som andraspråk. Risken finns att andraspråkseleverna i högre grad missgynnas av att det är 

samma prov i respektive ämne. Givetvis finns det, vilket tidigare poängterats, individer i 

studien som inte följer detta mönster men när provresultaten analyseras på en gruppnivå 

synliggörs trots allt skillnader mellan såväl kön som elevernas tid i Sverige. Mot den 

bakgrunden kan det därmed finnas en diskrepans mellan bedömningen av ämnet svenska och 

ämnet svenska som andraspråk, vilket i sin tur skulle innebära att det är ett likvärdighets-

problem i utformningen av de nationella proven för ämnet svenska och svenska som andra-

språk. Emellertid går det inte att konstatera i denna studie om det är ett likvärdighetsproblem 

eller ej eftersom elevernas provsvar omfattas av sekretess och därmed inte kan analyseras. På 

så vis kan eleverna givetvis ha fått de provresultat som de förtjänat – frågan är snarare om de 

nationella proven ger eleverna lika förutsättningar att lyckas på proven eftersom resultaten 

påvisat att eleverna nått högre delprovsbetyg i stigande grad med antal år i Sverige. 

 

Resultaten tyder på att skolan behöver fokusera ytterligare på de elevgrupper som består av 

nysvenska elever, så att dessa elever får samma möjligheter att utveckla sin läsförståelse som 

de elever som är födda i Sverige. Detta är oerhört betydelsefullt eftersom läsförståelse är en 

viktig förmåga för att möjliggöra vidare studier, få arbete och kunna bidra till det 

demokratiska samhället. Därmed har skolan ett viktigt ansvar att se till att dessa elever inte 

missgynnas av de nationella proven eller att de inte får likvärdig hjälp att utveckla sin 

läsförståelse i skolan. Detsamma gäller framförallt pojkarna även om det, som tidigare 

nämnts, bör fokuseras på samtliga elever som inte uppfyller kunskapskraven. 

 

8.2 Hur elevers kön, läsintresse och läsvanor påverkar deras provresultat 

I elevsvaren framkom det att syftet med läsningen skiljde sig åt i skolan jämfört med i 

hemmet. I hemmet kan eleverna välja vad de ska läsa och när detta ska ske. På så vis kan 

även eleverna välja när de inte vill läsa. Elevsvaren påvisar nämligen att det finns elever som 

hellre ägnar sig åt andra fritidsaktiviteter än läsning. I resultaten från PIRLS 2011 framkom 

det att de elever som tyckte om att läsa fick högsta läsprovsresultatet samtidigt som resultatet 

sjönk i takt med elevernas dalande intresse (Skolverket 2012b:50). I resultatdelen i denna 

småskaliga studie finns det däremot inte något tydligt samband mellan dessa variabler, varför 

det vidare antas att provresultatet påverkas av fler faktorer än elevernas läsintresse och 
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läsvanor. På så vis kan denna studies resultat påvisa att elevernas läsvanor inte nödvändigtvis 

påverkar deras resultat – det är därmed inte sagt att elevernas läsvanor inte påverkar deras 

poängresultat på de nationella proven i läsförståelse; det kan endast konstateras att detta 

samband åtminstone inte är starkt i denna studie. Detta torde vara glädjande besked för 

lärarna till eleverna i denna studie eftersom det medför att resultatet av denna studie påvisar 

att samtliga elever i denna studie kan prestera väl – oavsett deras läsintresse och läsvanor. 

 

8.3 Hur elevers upplevda läsförståelse överensstämmer med provresultatet 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att elevernas upplevda läsförståelse inte alltid är 

samstämmig med de bedömningsgrunder som de nationella proven i läsförståelse utgår från. 

Vidare visar enkätens elevproducerade svar att eleverna upplever att det svåra med att förstå 

en text inte handlar om innehållet, utan snarare om ordförståelsen. Emellertid hade samtliga 

elever rätt att använda sig av ordlista under det nationella provet (Skolverket 2016e). 

 

Precis som det tydliggjordes i studiens bakgrund handlar läsförståelse inte endast om 

avkodning, utan orden måste ge läsaren möjlighet att skapa liv i texten. Detta kan givetvis 

vara svårare för elever som bott en kortare tid i Sverige, vilket kan förklara deras lägre 

resultat, men faktum kvarstår att ett likvärdighetsproblem eventuellt kan skönjas i de 

nationella proven eftersom dessa elever i högre grad får sämre betyg – trots att de läser enligt 

en kursplan som ska anpassas utifrån deras kunskaper. I fråga om vad som anses vara 

läsförståelse har det i studiens bakgrund även tydliggjorts att de starka kraven på mätbar 

läsförmåga delvis står i motsättning till svenskämnets förhållningssätt till läsning av texter 

(Ewald 2015:193). Likaså kan det tänkas att dessa test inte inrymmer en personlig 

läsförståelse där eleverna får relatera läsningen till sina egna tankar, som exempelvis Langers 

(2012) teori om litterära föreställningsvärldar visar. Faktum är att tidigare forskning, som 

presenterades i det fjärde kapitlet, påvisade att elevernas nollpoängssvar trots allt kunde 

innebära viss läsförståelse. På liknande vis har Tengberg (2015:109) problematiserat 

bedömningen av läsförståelse i de nationella proven och förklarat att det finns svårigheter 

med att låta eleverna skriva längre svar som kan utveckla deras uppvisade läsförståelse. Vad 

gäller betygssättningen finns det, som tidigare nämnts, inga riktlinjer för hur de nationella 

proven ska påverka elevernas betyg. Läraren har således ett viktigt ansvar att bedöma 

elevernas läsförståelse men blir samtidigt begränsad av vad som bedöms som läsförståelse i 

de nationella proven. Detta är ett didaktiskt dilemma: lärarens möjligheter att göra en 
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professionell bedömning av elevsvaren begränsas av bedömningsanvisningarna. Därmed 

finns det en risk att de nationella proven inte bedömer eleverna likvärdigt – om likvärdigheten 

definieras som de faktiska kunskaper som läraren bedömer. 

 

Detta kan få stora konsekvenser för de individuella eleverna eftersom det inledningsvis 

konstaterats att läsförståelsen är en nyckelkompetens som är av stor betydelse för elevernas 

skolresultat, vidare utbildning och arbete samt möjligheter att verka i det demokratiska 

samhället. Likaså får de nationella provens resultat didaktiska konsekvenser som påverkar 

skolan med dess lärare. Därmed är det viktigt att lärare studerar huruvida de nationella proven 

bedömer läsförståelse samt vad som påverkar elevernas resultat. För som den tidigare 

forskningen, som presenterades inledningsvis i denna studie, visar en analys av PIRLS -

studien att eleverna faktiskt påvisat en högre grad av läsförståelse om inte bedömnings-

anvisningarna varit så snäva. Möjligen finns liknande tendenser i de nationella proven 

eftersom det delvis har utformats utifrån PIRLS-provet. 

 

Mot denna bakgrund ställs slutligen följande fråga: Stödjer de nationella proven, del B1 och 

B2, verkligen en rättvis bedömning av elevernas läsförståelse? Frågan är onekligen svår att 

besvara, vilket beror på de sekretessregler som de nationella proven omfattas av. På så vis går 

det inte i denna studie att utröna om de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2, 

verkligen bedömer elevernas faktiska läsförståelse. Detta är i sig ett dilemma eftersom lärare 

tvingas förlita sig på att de nationella proven bedömer samtliga elever likvärdigt eftersom 

lärarna själva blir så begränsade av bedömningsanvisningarna. Det ger ytterligare en 

anledning att rikta fokus mot de nationella proven i läsförståelse i vidare forskning. 

 

8.4 Vidare forskning 

Utifrån denna studie vore det intressant att göra en liknande undersökning av elevernas 

nollsvar i de nationella proven som den som Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd 

gjort av elevernas nollsvar i PIRLS 2011, vilket det redogjordes för i kapitel 5. Det vore 

dessutom intressant att undersöka hur skolans lärare arbetar med de nationella proven i 

läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk för att främja samtliga elevers 

läsförståelse. Läsförståelsen är nämligen både en komplex och betydelsefull förmåga. Därför 

är den värd att undersökas ur flera olika perspektiv. Mer kunskaper om hur läsförståelsen 

utvecklas i praktiken kan således bidra till en bättre skola och därmed ett starkare samhälle.  
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9. Slutsats 

Utifrån denna studie kan följande slutsatser dras: 

 

 Hur läsförståelse definieras – såväl i de nationella proven som av lärare – är 

betydelsefullt för att eleverna ska bli rättvist bedömda i skolan. 

 

 Den främsta konsekvensen som denna studies resultat påvisar är de systematiska 

skillnaderna som framkommer vid jämförelse av elevernas kön, tid i Sverige och deras 

provresultat på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2. Därmed bekräftas 

studiens hypotes om att elevernas antal år i Sverige påverkar deras läsförståelse. 

 

 Det didaktiska dilemmat är hur skolans elever kan bedömas likvärdigt i de nationella 

proven i läsförståelse, del B1 och B2, i svenska och svenska som andraspråk samt hur 

deras resultat kan förbättras. Kort sagt kan inte de nationella proven ersätta lärarens 

kompetens vad gäller bedömning och utveckling av elevernas läsförståelse. 

 

 Elevernas provresultat är inte nödvändigtvis påverkade av deras intresse för läsning 

samt läsvanor, vilket innebär att studiens inledande hypotes inte bekräftades vad gäller 

sambandet mellan elevernas läsintresse samt läsvanor och delprovsresultat. 

 

 Statistiken utröner inte huruvida en enskild elev kommer att lyckas i skolsammanhang 

eller ej. Varje elev är utan tvivel unik. Läraren har därmed ett stort arbete framför sig 

med att ge eleverna en likvärdig undervisning för utvecklingen av läsförståelse så att 

samtliga elever – oavsett kön, bakgrund eller intressen – får samma möjligheter att 

lyckas i skolan och ute i samhället. 

 

 Att lärare själva forskar är betydelsefullt eftersom det bidrar till ökad kunskap och 

utveckling av skolan. Därmed kan självaste professionen få mer respekt. 

 

Avslutningsvis kan det härmed konstateras att nyckeln till framgång stavas läsförståelse. 

Denna förmåga öppnar dörrar till demokrati, utbildning och arbete; till elevernas framtid, 

samhällets utveckling och välfärd. Följaktligen har läraren ett betydelsefullt samhällsuppdrag: 

att ge eleverna nyckeln till framgång så att de kan öppna vilka dörrar de vill i världen.  
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1. Vilken kunskapssyn utgår det nationella provet i svenska för årskurs 6, del B1 och B2 från? 
 

Generellt speglar de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk läroplanens kunskapssyn 

(om läroplanens kunskapssyn läser du ju bäst i Lgr 11). I svenskämnena har vi fokuserat på ett 

förmågeprov snarare än ett faktaorienterat prov. Det är viktigt att understryka att även ett nationellt prov 

(delprov) har sina begränsningar och inte kan spegla ett helt ämne. När det gäller läsproven mer specifikt 

så utgår vi i delprov B1 och B2 från den kunskapssyn som kommer till uttryck i läroplanen när det gäller 

läsning och läsförståelse. Vi utgår från vad som sägs om läsförmåga i ett av kursplanens övergripande 

syften: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Delprov B1 prövar elevens förmåga att 

läsa skönlitteratur och delprov B2 prövar elevens förmåga att läsa sakprosa. Eleven ska också kunna 

bearbeta det lästa genom att sammanfatta, kommentera, tolka och resonera enligt kursplanerna.  

 

Av nedanstående tabell framgår vilka syften och kunskapskrav som ligger till grund för de olika delproven.  

 
Kursplanens syfte Kunskapskrav för E, C och A i åk 6 svenska/sva?             Delprov  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av nedanstående tabell framgår hur det centrala innehållet finns representerat i ämnesprovets delprov B1-B2 

 

Läsa och skriva                                                                                                          A     B1   B2    C1   C2 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 
     

 

 

 

 

läsa och analysera 

skönlitteratur och andra 

texter för olika syften 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för /.../ med 

flyt/gott flyt/mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på 

ett i huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt 

och effektivt sätt. 

B1 

 

B2 

Genom att göra enkla, kronologiska/utvecklade/välutvecklade 

sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss/relativt god/god koppling till sammanhanget visar 

eleven grundläggande/god/mycket god läsförståelse. 

A 

B1 

B2 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter (och referensramar, 

sva), tolka och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt 

väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk /.../  

A 

B1 

B2 
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2. Hur definieras läsförståelse i det nationella provet? 
 
(I viss mån är fråga 2 besvarad under fråga 1, men till det kan läggas nedanstående om 
läsförståelseprocesser.) 
Läsuppgifter och läsförståelseprocesser. För att pröva olika typer av läsförståelse hos eleven 
representerar uppgifterna olika läsförståelseprocesser. Dessa grundar sig på de processer som 
beskrivs i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Uppdelningen av uppgifter i 
läsförståelseprocesser hjälper till att skapa en profil för varje elev där elevens styrkor och svagheter 
synliggörs. Det blir då uppenbart inom vilka läsförståelseprocesser eleven behöver utveckla sina 
lässtrategier.  
   Lässtrategier kan handla om hur en elev arbetar med en text för att dels förstå texten, till exempel 
genom att fråga, sökläsa, läsa om, slå upp ord eller fokusera på rubriker och bildtexter, dels tolka 
texten och läsa mellan raderna, till exempel genom att ställa frågor till texten som ”varför”, ”vad” 
och ”hur”. (Läs mer om lässtrategier i Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, 2011 s. 12 samt 
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk, 2011 s. 14.) Läs mer om kopplingen 
mellan kursplanen i svenska/sva och PIRLS läsförståelseprocesser i ”Med fokus på läsande” (finns 
sannolikt att ladda ner som PDF på Skolverkets webb.) 
 
3. Hur tar provet reda på elevernas grad av läsförståelse? 
 
För att systemet med poäng och kravgränser ska fungera är det till att börja med viktigt att 
bedömningsanvisningarna för varje enskild uppgift kan hantera elevlösningar så att skilda kvalitativa 
nivåer (av läsning/läsförståelse kan urskiljas). När läraren har bedömt och poängsatt alla enskilda 
uppgifter görs en samlad bedömning av elevens prestation. Denna görs genom att läraren räknar 
samman eleven poäng i de två delproven. Summan ger en poäng som omvandlas till ett 
delprovsbetyg med hjälp av kravgränserna. Kravgränserna tas fram med hjälp av statistiska 
beräkningar och erfarna och tränade bedömare. Dessa bedömare är yrkesverksamma lärare i 
svenska och vissa av dem även i svenska som andraspråk.  
 

Berättande texter och sakprosatexter                                                                     A    B1    B2   C1  C2   

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från 

Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 

dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och 

livsfrågor. 

     

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt 

dialoger. 

     

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras 

verk.  
     

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, 

uppbyggnad och typiska språkliga drag. 
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Länk till tabellen Sammanställning av elevresultat som finns på vår webb. 
http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/98/98185_36sammanstallningavelevresultat2016.
pdf 
 
 
4. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att det är samma prov för svenska och svenska 
som andraspråk? 
 
Om man jämför kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk (se tabellen ovan) så ser man 
att det i de delar som gäller läsförmåga egentligen inte finns tillräckliga skillnader för att göra olika 
prov i de två ämnena. Skolverket har av ovanstående skäl bestämt att sv och sva-elever ska göra 
samma prov, men att det i vissa delprov ska finnas särskilda bedömningsanvisningar för svenska som 
andraspråk. Jag kan därför inte spekulera i fördelar och nackdelar med olika prov i sv och sva. 
 
 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/98/98185_36sammanstallningavelevresultat2016.pdf
http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/98/98185_36sammanstallningavelevresultat2016.pdf
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Bilaga 3. Mail från provkonstruktören i svenska och svenska som andraspråk. 2016-05-17 
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Bilaga 4. Enkät om läsning 
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Bilaga 5. Brev till föräldrarna angående studien (svenska) 
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Bilaga 6. Brev till föräldrarna angående studien (somaliska) 
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Bilaga 7. Intyg till rektorn (mall) 
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Bilaga 8. Korstabell över elevernas kön, tid i Sverige och delprovsbetyg på de nationella proven i läsförståelse, del B1 och B2 

 

 

 

 
Tid i Sverige Betyg Totalt 

F E D C B A 

 

Hela livet Kön Pojke Antal 2 1 2 8 1 2 16 

% av pojkar som bott i Sverige hela livet 12,5 % 6,3 % 12,5 % 50,0 % 6,3 % 12,5 % 100,0 % 

Flicka Antal 1 1 1 3 4 4 14 

% av flickor som bott i Sverige hela livet 7,1 % 7,1 % 7,1 % 21,4 % 28,6 % 28,6 % 100,0 % 

Totalt Antal 3 2 3 11 5 6 30 

% av pojkar och flickor som bott i Sverige hela livet 10,0 % 6,7 % 10,0 % 36,7 % 16,7 % 20,0 % 100,0 % 

Mer än 4 år Kön Pojke Antal 1 0 1    2 

% av pojkar som bott i Sverige i mer än 4 år 50,0 % 0,0 % 50,0 %    100,0 % 

Flicka Antal 0 2 2    4 

% av flickor som bott i Sverige i mer än 4 år 0,0 % 50,0 % 50,0 %    100,0 % 

Totalt Antal 1 2 3    6 

% av pojkar och flickor som bott i Sverige i mer än 4  år 16,7 % 33,3 % 50,0 %    100,0 % 

Mindre än 

4 år 

Kön Pojke Antal 2 1     3 

% av pojkar som bott i Sverige i mindre än 4 år 66,7 % 33,3 %     100,0 % 

Totalt Antal 2 1     3 

% av pojkar och flickor som bott i Sverige i mindre än 4 år* 66,7 % 33,3 %     100,0 % 

Total Kön Pojke Antal 5 2 3 8 1 2 21 

% av samtliga pojkar 23,8 % 9,5 % 14,3 % 38,1 % 4,8 % 9,5 % 100,0 % 

Flicka Antal 1 3 3 3 4 4 18 

% av samtliga flickor 5,6 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 22,2 % 22,2 % 100,0 % 

Totalt Antal 6 5 6 11 5 6 39 

% av samtliga elever, dvs. både pojkar och flickor 15,4 % 12,8 % 15,4 % 28,2 % 12,8 % 15,4 % 100,0 % 

*I gruppen av elever som bott i Sverige i mindre än 4 år deltog endast pojkar i studien, därav uteblir flickornas resultat i denna grupp. 


