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Elever som har svårt att förstå instruktioner, läsa en text och förstå budskapet eller 
läsa en text och koppla ihop den med tidigare kunskap riskerar att uppleva 
svårigheter i skolan. Därför undersökte jag i detta examensarbete hur 61 elever i 
årskurs nio på högstadiet klarade av delprovet som behandlar läsförståelse, från det 
nationella provet i svenska år 2012. Elevernas resultat jämfördes sedan med den 
självskattning kring den egna läsförståelsen som jag skapade, och som de fick svara 
på innan provtillfället. Genom detta ville jag få svar på vilken nivå elevernas 
läsförståelse ligger på, och hur de själva ser på sin läsförståelse. Jag var intresserad av 
att se huruvida elevernas uppfattning om nivån på den egna läsförståelsen 
överensstämde med deras faktiska resultat på provet, samt om flickor och pojkars 
resultat skilde sig åt. Undersökningen visade att 6,6 % av eleverna inte nådde upp till 
ett betyg som motsvarar betygen E. Flickorna var överrepresenterade i kategorin 
betyget C eller högre, i jämförelse med pojkarna, 75 % av flickorna mot 50,5 % av 
pojkarna. Vidare framgick att en stod andel elever uppskattar sig ha en högre nivå av 
läsförståelse än vad de kanske i själva verket har. En viktig slutsats blir att 
strukturerad och tydlig undervisning i läsförståelse är väldigt betydelsefullt.  
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1 Inledning  

Det får nog anses allmänt vedertaget att dagens samhälle kräver medborgare som har 

förmåga att se strukturer och sovra bland en stor mängd information för att hitta det 

som är relevant för den aktuella situationen. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011:9) står det att ”Elever ska kunna orientera 

sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga.”. Elever som har problem med läsförståelsen kommer 

sannolikt att uppleva svårigheter i de flesta av skolans ämnen, om inte skolan 

erbjuder strategier för att uppnå en god läsförståelse. Om inte eleverna förstår vad de 

läser, vad textens innebörd eller budskap är, kommer de antagligen inte heller att 

kunna genomföra uppgiften på det vis som de kanske annars skulle kunnat göra. 

      Genom mitt arbete som lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen (SO) på 

en högstadieskola kommer jag dagligen i kontakt med elever som har svårt att förstå 

instruktioner, läsa en text och förstå budskapet eller läsa en text och koppla samman 

den med annan kunskap som eleven redan besitter. Många elever upplever själva att 

de inte förstår vad de läser, men långt ifrån alla ber läraren eller en klasskamrat om 

hjälp. De väljer kanske istället att inte läsa vidare i texten, de slutför inte arbetet och 

lämnar inte in uppgiften. De elever som dock väljer att fullföra arbetet, men som inte 

förstår instruktionerna och texten, får ofta se sina ansträngningar generera ett lägre 

betyg än de hoppats på. Att inte förstå det lästa påverkar naturligtvis elevernas 

skolarbete, och i långa loppet elevernas möjligheter att delta i samhället och 

arbetslivet fullt ut. Den enskilda lärarens arbete i klassrummet blir här väldigt viktigt 

för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig lässtrategier för att uppnå god 

läsförståelse. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en grupp elever i årskurs nio i 

grundskolan klarar det delprov som behandlar läsförståelse, från det nationella 

provet i svenska år 2012, samt hur deras resultat korrelerar med den självskattning 

kring den egna läsförståelsen som de svarar på innan provtillfället.  
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Genom detta vill jag få svar på vilken nivå elevernas läsförståelse ligger på, och hur de 

själva ser på sin läsförståelse. Utifrån detta blir mina frågeställningar: 

* Vilket resultat uppnår eleverna på delprovet Läsförståelse, från det nationella 

provet i svenska år 2012? 

* Hur överensstämmer elevernas resultat på delprovet Läsförståelse, från det 

nationella provet i svenska år 2012, med deras självskattning kring den egna 

läsförståelsen? 

* Hur ser en eventuell skillnad mellan flickors och pojkars resultat på delprovet 

Läsförståelse, från det nationella provet i svenska år 2012, och deras självskattning 

kring den egna läsförståelsen ut? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel ett innehåller inledning, syfte och frågeställningar och ger en överblick över 

vad uppsatsen kommer att handla om. Kapitel två behandlar bakgrund, med fokus på 

kursplanen i svenska för grundskolan, resultat på nationella provet i svenska år 2012, 

delprovet läsförståelse, och Sveriges resultat på PISA 2012. Därefter tas tidigare 

forskning upp, med fokus på läsning, läsförståelse och lässtrategier. Kapitel tre 

handlar om metod, material, genomförande och forskningsetiska principer. I kapitel 

fyra finns arbetets resultat återgivet i olika figurer som visar elevernas resultat på 

nationella provet, självskattningen samt överensstämmelsen mellan dessa. Här finns 

även en tabell över vilka poäng som krävdes för de olika betygsstegen. I detta kapitel 

analyseras även dessa resultat, och diskuteras sedan i kapitel fem under rubrikerna 

resultatdiskussion samt metoddiskussion. Kapitel sex avslutar uppsatsen, och här 

återfinns slutsatser och förslag till vidare forskning. Det nationella prov som eleverna 

genomförde finns bifogat sist i denna uppsats som Bilaga 1, Bilaga 2 är enkäten kring 

självskattning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens referensram, den grund som studien vilar på. Här 

återfinns kursplanen för svenskämnet i grundskolan samt de provresultat, nationella 

provet i svenska från år 2012 och PISA från år 2012, som är relevanta för studien. Här 

återfinns även tidigare studier kring läsning och läsförståelse, kognitiva och 

metakognitiva lässtrategier, att använda lässtrategier samt att undervisa för en god 

läsförståelse.  

       

2.1 Styrdokument och provresultat 

Här presenteras relevanta delar av kursplanen i svenska för årskurs 9, som återfinns i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Här 

presenteras även resultat från det nationella provets delprov Läsförståelse från år 

2012 samt från PISA år 2012. 

 

2.1.1 Kursplan i svenska 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

återfinns kursplanen för svenska. Här kan man under rubriken ”Syfte” läsa att 

eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar för att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för olika syften. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet 

att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Vidare står det att eleverna 

genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier 

(Lgr11:222). Under rubriken ”Centralt innehåll” står det tydligt formulerat att 

eleverna ska få lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 

medier. De ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 

avsändare och sammanhang (Lgr11:225f).  

Under rubriken ”Kunskapskrav för betyget E” slutet av årskurs 9 (Lgr11:230) står det 

följande:  
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Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak 

fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att 

göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor 

tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande 

budskap i olika verk. 

Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 9 är alltså kopplat till betydelsen av 

att tillgodogöra sig fungerande lässtrategier, för att uppnå en god läsförståelse. I 

kursplanen för svenska i grundskolan står det således tydligt att eleverna ska få lära 

sig olika lässtrategier för att utveckla en god läsförståelse samt utveckla kunskaper 

om hur de kan formulera sina åsikter och tankar. 

 

2.1.2 Resultatet på nationella provet från år 2012, delprov 

Läsförståelse 

Skolverkets statistik kring resultatet för de nationella proven våren 2012 visar att 97 

% av eleverna i grundskolans årskurs 9 fick det sammanlagda betyget godkänt eller 

högre som slutbetyg på det nationella provet i svenska för årskurs 9. Detta innebär att 

när de olika delproven lades ihop till ett slutbetyg för det nationella provet i svenska 

år 2012 var det endast 3 % som inte uppnådde minst betyget E i dagens betygsskala. 

De nationella proven i svenska kräver inte minst betyget E på alla delprov för att 

slutbetyget E eller högre ska ges. Detta innebär att de 97 % av eleverna som fick minst 

betyget E som slutbetyg på det nationella provet i svenska år 2012 således kan ha haft 

betyget F på ett delprov, men ändå fått ett E eller högre i slutbetyg.  Flickor nådde 

betyget godkänt eller högre i större utsträckning än pojkar (2012a:4, 2012b). 

      Skolverkets statistik (2012a) för resultatet på det nationella prov 

(läsförståelseprovet), som eleverna i denna studie fick genomföra från våren 2012, 

visar att 7,4 % av den totala andelen av elever som genomförde delprovet inte 

uppnådde motsvarande betyget E på just detta delprov. Statistiken visar på en 

skillnad mellan flickors och pojkars resultat, 4,7 % av det totala antalet flickor som 

genomförde delprovet uppnådde inte motsvarande betyget E. Av den totala andelen 

pojkar som genomförde delprovet så fick 10,2 % poäng som gjorde att de inte nådde 
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upp till motsvarande betyget E. Flera av dessa elever kan dock ha fått slutbetyget E 

eller högre på det nationella provet i svenska år 2012, då det inte krävs minst betyget 

E på alla delprov.  

      Skolverket anger att det genomgående var så att elever i kommunala skolor i 

högre utsträckning inte blev godkända, jämfört med elever på fristående skolor.  

 

2.1.3 PISA år 2012 

PISA står för Programme for International Student Assessment och är en 

internationell studie som undersöker, och möjliggör jämförelser, mellan olika länders 

skolsystem och ländernas resultat i PISA:s  egen undersökning. Samma 

kunskapsområden undersöks varje gång, vilket gör det möjligt att se på resultatet 

över tid, bland annat undersöks läsförståelse och matematik. Resultatet på proven 

som genomfördes 2015 publiceras i december 2016 så jag har studerat resultaten från 

2012.  

      I Skolverkets samt OECD:s sammanfattningar och resultat framgår det att 

svenska elevers resultat på provdelen som testar läsförståelse har försämrats. År 

2000 hade de 516 poäng i snitt och 2012 hade de 483. Resultatet från 2012 är under 

OECD-genomsnittet och är den sämsta resultatutvecklingen om man jämför med 

övriga OECD-länder. Pojkarna fick år 2012 i genomsnitt 458 poäng och flickorna 509 

poäng, vilket innebär en poängskillnad på 51 poäng. 

      I OECD:s rapport över vilka faktorer som påverkar elevers kunskaper inom olika 

ämnen anger de att elevernas kunskapsnivå korrelerar med lärarens pedagogiska och 

didaktiska kompetens, det vill säga lärarens förmåga att lära ut, vilka 

undervisningsstrategier som läraren väljer att använda sig av samt hur dessa faktiskt 

används. Den enskilda lärarens uppfattning kring elevers lärande är även den 

betydelsefull. Enligt en undersökning från OECD: Lärande International Survey 

(OECD, 2014:39), anser till exempel endast 45 % av de tillfrågade högstadielärarna 

att elever lär sig bäst genom att fundera på lösningar på problem själva, innan de 

sedan får hjälp av läraren. Detta kan ställas mot de 83 % som var genomsnittet för de 

övriga länder som deltog i undersökningen.  
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2.2 Tidigare studier 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som jag anser vara mest relevant 

för min studie. Här återfinns därför tidigare studier kring läsning och läsförståelse, 

kognitiva och metakognitiva lässtrategier, att använda lässtrategier samt att 

undervisa för en god läsförståelse. 

 

2.2.1 Kraven på hjärnan, neuropsykologi 

Att lära sig läsa ställer många, och avancerade, krav på hjärnan. Först måste vi 

utveckla en förmåga att snabbt identifiera små abstrakta, snarlika, symboler. Sedan 

måste dessa kopplas samman med språkets ljud. Att läsa innebär dock mer än så: 

läsaren måste även kunna hålla koncentrationen uppe under läsningen av hela 

texten, förstå ordens betydelse, minnas början av meningen tills man nått slutet av 

den, associera betydelsen till långtidsminnet och koppla det till andra delar av 

hjärnan som har med det talade språket att göra. Barn med nedsatt arbetsminne har 

ofta svårigheter med läsningen, och det är starkt kopplat till svårigheter med 

läsförståelsen (Klingberg, 2011:100). När en uppgift blir mentalt krävande och tar 

arbetsminne i anspråk så får elever med nedsatt arbetsminne svårt att koncentrera 

sig. Dessa elever är även känsligare för störningar. Arbetsminnet påverkar alltså 

eleven förmåga att hålla relevant information i huvudet, koncentrera sig och inte låta 

sig distraheras. Dessa faktorer är viktiga för att utveckla en god läsförståelse 

(Klingberg, 2011:22). 

 

2.2.2 Läsning och läsförståelse 

Grundläggande för avkodning av ord (läsning) är fonologisk medvetenhet. Eleven 

måste kunna översätta mönster (bokstävernas former) och ord till fonologisk form. 

Detta är förmågan att förstå hur grafem och fonem korresponderar. Fonologisk 

avkodning kräver att eleven kan känna igen bokstäver, och att detta sker i rask takt 

(Mahapatra, 2015). Mahapatra (2015) skriver att det finns mycket forskning kring 

fenomenet att elever som är långsamma med att namnge bokstäver och ord även är 

långsamma läsare med bristande läsförståelse. Eleven behöver ha ett utvecklat 
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fonologiskt minne för att kunna komma ihåg sekvenser av ord och sedan känna igen 

dem. Detta är nödvändigt för att eleven ska kunna lära sig nya ord, och för att komma 

ihåg orden i längre sekvenser (meningar), för att kunna skapa mening i texten. 

Läsning involverar endast ett ord, men förståelse involverar hela meningar eller hela 

böcker. Lässvårigheter uppstår när elever misslyckas med att avkoda orden, vilket gör 

det omöjligt att förstå texten. Eleven kan dock ha svårigheter med att förstå texten 

trots att de kan avkoda orden (Mahapatra, 2016). Om eleverna har svårigheter med 

fonologisk avkodning kommer de ha svårigheter med läsningen. Svårigheter med 

läsförståelsen kommer enligt samma författare från att eleven har problem med att 

fokusera på relevant information och upptäcka samband mellan information, har 

brister i ordförrådet och svårigheter med att dra slutsatser samt reflektera kring 

språket och det lästa.  

      Det slutgiltiga målet med läsning är enligt Mahapatra (2015:245ff) läsförståelse, 

som definieras som konstruerandet av mening i en skriven text genom ett ömsesidigt 

utbyte av idéer mellan läsaren och texten. Läsförståelse innebär således att läsaren 

skapar sig en förståelse för såväl textens yta som dess dolda mening. Detta är enligt 

författaren en komplex process som kräver att läsaren dels lär sig den fonologiska och 

ortografiska avkodningen, dels lär sig att läsa flytande utan att läsningen tar för lång 

tid samt dels skapar sig en förståelse av textens mening och budskap.  

      Ivar Bråten (2008:14ff) skriver att läsförståelse består av två delar, vilka båda är 

viktiga för att eleven ska nå en hög nivå av läsförståelse. Det är dels att finna den 

innebörd som finns i texten, vilket kräver att eleven läser texten noga för att hitta 

textens underliggande mening, det som författaren vill förmedla i texten. Detta är 

grundläggande för att man ska kunna tala om att eleven har en läsförståelse. Samt 

dels att eleven får en djupare förståelse för texten, där eleven själv skapar mening 

med texten genom att koppla samman textens innehåll med tidigare kunskap. Eleven 

måste således avkoda texten, hitta författarens mening med texten, skapa en egen 

mening med texten samt förena den med de kunskaper som eleven sedan tidigare 

besitter. 

 

2.2.3 Att använda sig av lässtrategier 

Judith A. Langer (1991) undersökte hur elever tänker när de läser och diskuterar 

litteratur, det vill säga vilka lässtrategier som de använder sig av, och hur lärare kan 
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hjälpa eleverna att använda diskussioner för att tänka djupare kring litteraturen. Hon 

kom fram till att elever läser i olika syfte, och att olika frågor kan ställas beroende på 

vilket syfte som läsningen har. Exempel på frågor som kan ställas för att åstadkomma 

en djupare förståelse för texten är: Vad har du för förväntningar på denna bok, 

utifrån exempelvis omslaget? Är det något du undrar över, eller vill diskutera? Hur 

har din förståelse för karaktärerna eller handlingen förändrats efter 

läsningen/diskussionen? Påminner något i texten om ditt eget liv, och i så fall på 

vilket sätt? Kan andra tolka boken på ett annat sätt? Påminner boken dig om någon 

annan bok/dikt/film etc.? (Langer, 1991:20-31).  

      Hon menar att eleverna lär sig genom interaktionen med varandra. Genom att 

läsa tillsammans, och pausa för att ställa frågor samt diskutera tankar och idéer som 

dyker upp uppnår de djupare kunskaper. Vidare menar Langer att det är viktigt för 

eleverna att anteckna under tiden som de läser, på så vis fångar de upp de tankar som 

väcks. Att snabbskriva efter avslutad läsning ses som ett sätt att fånga upp framför 

allt de känslor och frågor som läsningen väckte. Eleverna bör sedan få sitta i mindre 

grupper och diskutera litteraturen, utifrån det som de antecknat under läsningen 

samt direkt efter. Langer såg i sin forskning två olika former av lärarinstruktioner, 

”support for ’ways to discuss’ and for ’ways to think’." (Langer, 1998:20). Den ena 

utvecklar elevernas förmåga att diskutera kring litteraturen, genom att de lär sig 

turtagande, att komma överens samt att arbeta vidare när de inte kom överens. Den 

andra utvecklade deras sätt att tänka kring litteraturen, genom att de var tvungna att 

få de andra i gruppen att förstå deras tankar och idéer, de var alltså tvungna att 

fundera kring vad de egentligen menade och ville ha sagt, motivera och utveckla sina 

svar. 

 

2.2.4 Att undervisa för god läsförståelse 

Anmarksrud (2008:199f) skriver kring hur lärare kan undervisa för god läsförståelse. 

Han menar att eleverna måste få träna upp en god avkodningsförmåga, utveckla ett 

stort ordförråd, få tillgång till lässtrategier och möjlighet att använda dessa. Läraren 

bör enligt författaren modellera hur lässtrategierna kan användas för att levandegöra 

det för eleverna. Undervisning i läsförståelse bör vara integrerat med ordinarie 

ämnesundervisning, detta för att eleverna ska få möjlighet att använda strategierna 

praktiskt. 
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      Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown skriver i två artiklar (1984, 1988) 

om läsförståelse som en problemlösande aktivitet. De instruktioner som ges till elever 

kring texter måste träna eleverna i att interagera med texten, och författarnas 

specifika instruktionsteknik, som kallas reciprok undervisning, använder sig av fyra 

strategier som ska främja elevernas tänkande samtidigt som de läser. Dessa 

strategier baseras på forskning kring elever med en låg nivå av läsförståelse och de 

kognitiva aktiviteter som kan främja läsförståelsen. Strategierna är att eleverna 

sammanfattar, ställer frågor, reder ut samt föregriper. Reciprok undervisning innebär 

att läraren och eleven interagerar kring texten och läraren modellerar lämpliga 

metoder som eleven kan använda sig av, läraren fungerar så som en tillfällig hjälp. 

Det är således en undervisning som sker i dialogform mellan både elever och lärare 

och elever och elever.  

 

2.2.5 Kognitiva och metakognitiva lässtrategier 

Ahmadi, Ismail & Abdullah (2013:236) menar att alla elever bör få lära sig 

metakognitiva lär- och lässtrategier. Metakognitiva lässtrategier är strategier som 

hjälper eleverna att reglera och övervaka sina kognitiva strategier. Detta innebär ett 

tänkande kring sitt tänkande, och definieras som en planerad, avsiktlig, 

målfokuserad och framåtledande mental process som kan användas för att 

genomföra olika uppgifter. De menar att elevernas egna reflektioner kring hur de lär 

sig är av stor vikt för de ska kunna ta aktiva beslut kring vad de kan göra för att själva 

främja sitt lärande. När eleverna sedan stöter på svårigheter vet de, utifrån de 

strategier som de har fått hjälp att utveckla, vad de ska göra för att ta itu med 

uppgiften. Författarna hänvisar till en studie som genomfördes i Kina 2009 av Wang 

m.fl, där de undersökte om metakognitiva lässtrategier hade någon inverkan på 

universitetsstudenters läsförståelse och lärande i ämnet engelska som främmande 

språk. Resultatet visade att metakognitiva tankar och strategier för lärande är viktiga 

för elevernas resultat. Studenter som trodde på sin egen lärandeprocess och som 

kunde använda metakognitiva strategier, så som att planera, övervaka och utvärdera, 

var mer framgångsrika studenter är de som inte använde några strategier. 

      Kognitiva strategier handlar enligt författarna om att underlätta förståelsen av det 

lästa, att interagera direkt med uppgiften. Dessa strategier består oftast av 

igenkänning, att använda sig av rubriker, att gissa utifrån kontexten, använda en 
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ordbok, skriva ned det som är viktig och intressant, föreställa sig, aktivera 

bakgrundinformation, sammanfatta, använda språkliga ledtrådar, använda 

textmarkörer, hoppa över de svåra partierna och repetera ord och fraser. De 

metakognitiva strategierna är således lärande på en högre nivå är de kognitiva 

strategierna, och bygger på att eleven planerar, övervakar och utvärderar arbetet. 

Dessa är enligt författarna de viktigaste faktorerna för god läsförståelse, och 

inkluderar en medvetenhet kring huruvida förståelse av texten sker överhuvudtaget. 

De menar att om eleverna får lära sig dessa strategier, och lära sig att använda dem, 

så förbättrar det inte bara läsförståelsen, utan motiverar också eleven till att läsa mer 

och förstå textens budskap bättre.  

  

 

 3 Metod, material och 

forskningsetiska principer 

I detta kapitel kommer metod, material, genomförande, reliabilitet och validitet samt 

forskningsetiska principer diskuteras. 

 

3.1 Metod och material 

Detta är en kvantitativ studie som är baserad på det provresultat som delprovet 

Läsförståelse (från det nationella provet i svenska år 2012) genererade samt den 

enkät (självskattning) som delades ut till fyra klasser i årskurs 9 på två 

högstadieskolor i Mellansverige. Det var sammanlagt 61 elever som deltog i 

undersökningen, av dessa var 33 pojkar och 28 flickor. En kvantitativ undersökning 

lämpar sig väl för studier som vill studera ett större antal data och finna mönster eller 

korrelationer i denna data (Stukát, 2005:31). Vidare används kvantitativa metoder 

ofta när man i studien vill fokusera på vissa särskilda kategorier, som sedan ofta ställs 

mot andra specifika kategorier (Denscombe, 2009:322). Jag har använt mig av ett 

bekvämlighetsurval i den bemärkelsen att jag har kontaktat lärare som jag tidigare 

har varit i kontakt med och frågat om jag får dela ut enkäterna och proven i deras 
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klasser under deras undervisning i svenska. Bekvämlighetsurval valdes på grund av 

att jag hade tillgång till fyra klasser i årskurs nio via dessa lärare, vilket sparade mig 

tid i ett skede där tiden var tydligt begränsad. Jag hade dock inte några förkunskaper 

om klasserna som helhet.  

      Alla elever i årskurs 9 i högstadiet ska genomföra de nationella proven i svenska. 

Därför valde jag att låta dem genomföra ett sådant prov, se bilaga 1, istället för att 

komponera ett eget. Många lärare arbetar med fokus på att eleverna ska klara detta 

prov, och därför menar jag att det är intressant att titta närmare på elevernas resultat 

på just detta prov. Maxresultatet på detta prov var 16 poäng. Jag valde sedan att 

skapa en egen enkät där eleverna fick göra en självskattning av sin egen läsförståelse, 

se bilaga 2. Frågorna rör samma företeelse, läsförståelse, men olika delar av den, 

såsom ordförståelse, förmågan att läsa mellan raderna, förståelsen av det lästa samt 

förmågan att hinna med att läsa, och förstå, textremsan på TV. Det blir då möjligt att 

fånga upp olika nyanser av samma företeelse och det bidrar till undersökningens 

validitet. I enkäten valde jag att ha slutna frågor där de endast fick ringa in en siffra 

som motsvarade deras, självskattade, nivå av läsförståelse, samt en avslutande öppen 

fråga där eleverna fick möjlighet att definiera begreppet läsförståelse. Maxpoängen 

på självskattningen var 25 poäng.  

      Fördelen med slutna frågor är att svaren är lätta att kvantifiera och jämföra, 

nackdelen är att det inte erbjuder den som svarar på enkäten någon möjlighet att 

nyansera svaren (Denscombe, 2009: 222). I denna undersökning anser jag att 

fördelarna med slutna frågor översteg nackdelarna, då de slutna frågornas 

lättillgänglighet för eleverna borgade för att alla elever orkade svara på alla frågor. 

Vidare gav antalet steg i självskattningen (1-5) eleverna möjlighet att fundera kring 

sin egen läsförståelse och hitta det steg som de ansåg låg närmast deras egen 

förmåga. Den skala som användes, 1-5, valdes för att försöka att inte leda in elevernas 

tankar på betygsstegen: vilket betyg de själva har i ämnet svenska eller möjligen vill 

ha i ämnet. Jag ville att de endast skulle fokusera på läsförståelsen, och således inte 

hela svenskämnet som involverar mer än enbart läsförståelse. Skalan 1-5 är mer 

neutral för eleverna än skalan F-A, som är densamma som de betyg som de är vana 

vid.  

      Jag lade stor vikt vid att konstruera frågor som i så stor utsträckning som möjligt 

skulle vara lätta att förstå och besvara, detta i och med att om många elever skulle ha 

missförstått frågorna, eller inte besvarat dem alls, så skulle både undersökningens 
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reliabilitet och validitet varit låg (Trost, 2012: 62). Det var även viktigt att tänka på att 

frågorna skulle vara anpassade för åldersgruppen, inte vara ledande och enbart kräva 

svar som utgår från eleverna själva (Denscombe, 2009: 218). Jag lät några elever i 

årskurs åtta, som jag själv undervisar i svenska, titta på frågorna och komma med 

respons kring eventuella oklarheter eller missförstånd. Dessa elever ansåg alla att de 

förstod frågorna och jag kände mig därefter trygg med att dela ut enkäten. 

 

3.2 Genomförande 

Jag delade ut ett häfte till eleverna som bestod av delprovet Läsförståelse, från det 

nationella provet i svenska år 2012, samt självskattningen kring den egna 

läsförståelsen. Dessa häftades ihop så att självskattningen låg före 

läsförståelseprovet. Jag förklarade hur de skulle gå tillväga, i vilken ordning de skulle 

arbeta med självskattningen och provet, och vad de skulle göra med dem när de var 

färdiga. Jag skrev upp instruktionerna på tavlan. Jag övervägde först att läsa frågorna 

högt för dem och fråga om alla förstod dem, men valde sedan att inte göra det. Detta 

eftersom att jag hade delat ut enkäterna till elever i årskurs åtta, och dessa elever 

hade förstått instruktionerna och genomfört enkäten utan missförstånd. Vidare gav 

jag vid tillfället för genomförandet av provet och självskattningen instruktioner kring 

tillvägagångssätt och procedur, och frågade om de förstod vad de skulle göra. Utifrån 

detta ansåg jag att eleverna hade goda förutsättningar för genomförandet.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Alla elever som var med under det lektionstillfälle som provet och enkäten delades ut 

valde att delta i undersökningen, och alla svarade på alla frågor. De nationella proven 

har utarbetats med fokus på att provet ska mäta de kunskaper som eleverna ska ha 

uppnått enligt kursplanen i respektive ämne. Validiteten i studien är hög då eleverna 

besvarade ett prov som arbetats fram för att testa elevers kunskaper i läsförståelse, 

och jag i denna studie fokuserar på just elevers läsförståelse och den eventuella 

korrelation mellan provresultat och självskattning som kan råda hos de deltagande 

eleverna. Eleverna genomförde delprovet som behandlar läsförståelse, och jag rättade 
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dessa utifrån de instruktioner som medföljde provet, vilket jag menar ökar så väl 

validiteten som reliabiliteten i undersökningen, i jämförelse med att jag hade skapat 

en egen mall för rättningen av proven. Jag menar därför att denna del av 

undersökningen i hög grad mäter det som den är avsedd att mäta, och att den gör det 

på ett tillförlitligt sätt (Trost, 2012:62). Detta tillsammans med elevernas 

självskattning, där de fick svara på frågor kring den egna förmågan utifrån olika 

aspekter av läsförståelse, gör att jag anser att validiteten är hög. 61 stycken besvarade 

enkäter medför att denna undersökning inte är generaliserbar på så vis att svaren kan 

anses representativa för alla elever i årskurs 9 på högstadiet, utan den ger en bild av 

hur 61 elevers provresultat och självskattning korrelerar.  

      Vid insamlandet av data fick alla elever samma instruktioner, i samma ordning 

och de yttre förutsättningarna var likartade vid provtillfället. De satt alla i samma 

klassrum (klassvis), det var tyst och inga yttre störande ljud och elevernas ordinarie 

lärare var på plats för att skapa en trygghet i situationen. Detta kombinerat med att 

Excel användes vid analys av data, räknade ut procent, antal, överensstämmelser etc., 

borgar för att mätningarna i så hög grad som möjligt ska vara korrekt genomförda, 

det vill säga att reliabiliteten ska vara hög.  

 

3.4 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste alltid betydelsen av forskningen vägas mot det 

eventuella intrång i individens liv, som kan påverka individen på ett negativt sätt. Det 

är därför viktigt att noggrant fundera kring vilka som deltar i studien, varför de deltar 

och på vilket sätt de bör skyddas från igenkänning. Vetenskapsrådet har därför fyra 

krav som de ställer kring forskningens undersökningar, resultathantering och 

deltagande i studier. Detta för att säkerställa att de etiska reglerna tas i beaktande.  

 

Informationskravet. Studiens upphovsman har skyldighet att informera 

deltagarna om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och möjlighet till anonymitet. 

Vid första kontakten med elevernas lärare, som skedde via mail, meddelande jag dem 

om vad syftet med min undersökning var, att det handlade om att eleverna skulle få 

genomföra ett prov och fylla i en enkät samt att alla deltagare skulle få vara anonyma. 

Detta nämndes även för eleverna i klassrummet innan de påbörjade genomförandet 
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av provet och enkäten, likaså att de när som helst under genomförandet kunde välja 

att avsluta sitt deltagande utan konsekvenser för dem själva.  

 

Konfidentialitetskravet. Jag valde att låta de elever som genomförde provet och 

enkäten vara anonyma, jag anger inte heller vilka skolor som de går på. Detta 

eftersom det inte tillför studien något om de nämns vid namn. Jag valde att låta dem 

ange årskurs och kön i enkäten. Detta då det är både relevant och intressant för 

studien, men utan att det avslöjar elevernas identitet. Vidare informerade jag elever 

och lärare om att endast jag och min handledare skulle ha tillgång till materialet.  

 

Samtyckeskravet. Av de elever som deltog var flera av dem under 15 år, men då 

varken provet eller enkäten var av privat eller etiskt känslig natur, och inom ramen 

för den vanliga undervisningen samt med liknande innehåll som denna, inhämtades 

tillstånd från rektor, undervisande lärare samt eleverna själva (vid tidpunkten för 

genomförandet).  

 

Nyttjandekravet. De resultat som denna studie resulterar i kommer inte att 

användas till andra ändamål än det som framgår i detta examensarbete. De prov och 

enkäter som samlats in av mig kommer att förstöras för att undvika att de används 

för andra ändamål än de som jag avser dem att användas till, samt att undvika att 

deltagarna kan kännas igen.  

 

 

4 Resultat och analys 

Resultatet på det nationella provet, självskattningen samt överensstämmelsen mellan 

dessa analyseras i detta kapitel under olika rubriker. I kapitel 5 diskuteras sedan 

dessa. För att analysera resultatet behöver vissa begrepp klargöras. 

      Medelvärde visar totala antalet poäng dividerat med antalet elever, vilket blir den 

poäng som eleverna har i genomsnitt. Det är ett lägesmått på hur resultatet på 

nationella provet samt självskattningen i genomsnitt föll ut. Medelvärdet säger 

ingenting om hur stor spridning, eller variation, det är på resultatet. Det har visat sig 

att när man mäter fenomen i samhället så tenderar de att följa ett visst mönster, en 
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normalfördelning. Ungefär 68 % av alla observationsvärden finns inom en 

standardavvikelse från medelvärdet. Med hjälp av detta kan man sedan förutspå hur 

nya mätvärdens resultat sannolikt kommer att fördelas (matteboken.se).  

      Resultatet på de nationella proven samt självskattningen följer inte en 

normalfördelning, vilket gör att användandet av standardavvikelse riskerar att bli 

missvisande. Detta kombinerat med att antalet genomförda prov och självskattningar 

är relativt lågt, gör att det är lämpligare att använda sig av begreppen variationsbredd 

och kvartilen i ett lådagram för att tydliggöra resultatet. Variationsbredden visar på 

skillnaden mellan det minsta och det största observationsvärdet i serien, vilken i 

denna studie innebär avståndet mellan eleven med lägst poäng och eleven med högst 

poäng. Ett lådagram delar upp resultatet i fyra lika stora delar, kvartiler, och 

innehåller en låda som visar upp resultatets mittersta del (50 % av 

observationsvärdena). Denna bidrar till att ge en bättre bild av spridningen, 

variationsbredden. 

      Tabell 1 nedan visar hur många poäng på det nationella provet som eleven var 

tvungen att få för att uppnå ett visst betygssteg, enligt den rättningsmall som 

medföljde. Under dessa poäng visas hur många poäng på självskattningen som i min 

analys motsvarar samma betyg. Jag har valt att i min bedömning av resultatet på 

självskattningen använda mig av samma betygssteg som finns angivna i 

rättningsmallen för det nationella provet. Detta för att möjliggöra jämförelse, men 

även då dessa betygssteg återfinns i kursplanerna, och är de enda betyg som har 

specificerade kunskapskrav. Jag kategoriserade poängen på självskattningen i samma 

intervaller som betygen på det nationella provet, för att i största möjliga mån 

motsvara dessa. Detta för att skapa möjlighet till jämförelse mellan provresultatet och 

resultatet på självskattningen. Eleverna självskattade sig på en skala från 1-5, och inte 

i betygsstegen. Detta för att undvika att leda in eleverna till att tänka utifrån vilka 

betyg de har i ämnet svenska, önskar att de hade eller strävar efter att få. Siffror från 

1-5 är i den bemärkelsen mer neutrala för elever som är vana vid betyg från F-A, och 

därför utan samma värdeladdning som dessa.  
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Tabell 1. Betygsstegen för nationella provet och självskattningen 

 

 

4.1 Resultat på det nationella provet 

Under denna rubrik presenteras elevernas resultat på det nationella provet. Detta i en 

figur som dels visar andelen elever som fick poäng som motsvarar de olika betygen, 

samt dels visar andelen flickor respektive pojkar som fick varje betyg.  

 

 

Figur 1 visar elevernas resultat på det nationella provet fördelat på staplar, ljusblå stapel för flickor 

och mörkblå stapel för pojkar.  

 

I figur 1 visar den vertikala axeln längst till vänster procent och den horisontella 

stapeln längst ned hur många procent flickor respektive pojkar som fick poäng som 

motsvarar betyget F, E, C och A.  

     Det var 33 pojkar och 28 flickor som deltog i undersökningen, och då detta är ett 

ojämnt antal visas antalet pojkar och flickor i procentform under varje betyg i 



21 
 

figurerna 1 och 3. På detta sätt är det möjligt att jämföra pojkarnas resultat med 

flickornas. 

      Andelen elever som fick poäng som motsvarar betyget F är 3,6 % av det totala 

antalet flickor samt 3 % av det totala antalet pojkar, vilket i detta fall innebär en flicka 

och en pojke. I figur 1 framgår det att det är fler pojkar än flickor som fick poäng som 

motsvarar betyget E, 45 % pojkar, att jämföras med 21 % flickor.  

      I kategorin betyg C är förhållandet det motsatta, 42,9 % flickor mot 27,3 % pojkar. 

I kategori betyg A är det jämnare då 32,1 % flickor fick poäng som motsvarar detta 

betyg, och 24,2 % pojkar.  

      Detta innebär att 75 % av flickorna fick betyget C eller högre, samt 50, 5 % av 

pojkarna.  

      Medianvärdet på resultatet på det nationella provet är 12 poäng, medelvärdet är 

11,77 poäng, vilket motsvarar betyget C. Standardavvikelsen för provet är 2,34 poäng. 

Spridningen i resultatet syns dock tydligare med hjälp av ett lådagram:  

 

 

Figur 2 visar variationsbredden på nationella provets resultat 

 

I figur 2 visas längst ned de poäng som var möjliga för eleverna att få på det 

nationella provet, 1-16 poäng. Den visar även att variationsbredden är 10 poäng, det 

vill säga avståndet mellan eleven med lägst poäng och eleven med högst poäng. 

Medianen är markerad med ett streck mitt i kvartilen (den gröna lådan i 

lådagrammet) och är 12 poäng.  

      På provet ligger 50 % av eleverna i poängspannet 10-14 poäng (den gröna lådan i 

lådagrammet), 25 % i poängspannet 6-10 poäng och 25 % i poängspannet 14-16 

poäng. 

      Fördelen med denna metod är att den tar mer hänsyn till större spridningar i 
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resultat, än vad normalfördelningen gör. Detta gör att den är lämplig att använda för 

icke-normalfördelade fenomen, som denna undersökning, med relativt få 

observationer. 

 

4.2 Resultat på självskattning 

Under denna rubrik presenteras elevernas resultat på den självskattning som de 

genomförde innan de skrev läsförståelseprovet, i en figur som dels visar andelen 

elever som gav sig själva poäng som motsvarar de olika betygen, samt dels visar detta 

uppdelat i antalet pojkar samt flickor.  

 

 

Figur 3 visar elevernas resultat på självskattningen fördelat på staplar beroende på kön, ljusblå 

stapel för flickor och mörkblå stapel för pojkar.  

 

I figur 3 visar den vertikala stapeln längst till vänster procent och den horisontella 

stapeln längst ned hur många procent flickor respektive pojkar som fick poäng som 

motsvarar betyget F, E, C och A. 

     Figur 3 visar att andelen elever som skattade sig till poäng som motsvarar betyget 

F i min kategorisering var 3 %, vilket motsvarar en elev. Andelen flickor i denna 
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kategori var 0 %. I kategorin som motsvarar betyget E återfinns 3,6 % flickor, vilket 

motsvarar en elev, samt 0 % pojkar.  

    Inom kategori betyg C är det jämnt fördelat mellan pojkar och flickor, 32,1 % 

flickor och 39,4 % pojkar. I kategori betyg A placerade sig 64,3 % flickor och 57,6 % 

pojkar.  

      Detta innebär att 93,4 % av flickorna skattade sig till att ha en läsförståelse som 

motsvarar betyget C eller högre, samt 96,6 % av pojkarna.  

 

 

Figur 4 Variationsbredden på självskattningen 

 

Figur 4 visar längst ned de poäng som var möjliga för eleverna att få på 

självskattningen, 1-25 poäng. Den visar även att variationsbredden är 16 poäng, det 

vill säga avståndet mellan eleven med lägst poäng och eleven med högst poäng. 

Medianen är markerad med ett streck i kvartilen (den gröna lådan i lådagrammet) 

och är 22 poäng. Medelvärdet är 21,56 poäng. Standardavvikelsen för resultatet på 

självskattningen är 2,54 poäng.  

     På självskattningen ligger 50 % av eleverna i poängspannet 20-23 poäng (den 

gröna lådan i lådagrammet), 25 % i poängspannet 9-19 poäng och 25 % i 

poängspannet 24-25 poäng.  
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4.3 Överensstämmelse mellan provresultat 

och självskattning 

Under denna rubrik presenteras hur elevernas provresultat och självskattning 

överensstämmer med varandra.  

 

 

Figur 5 visar överensstämmelsen mellan provresultat och självskattning 

 

Figur 5 visar att 34 % av eleverna hade ett provresultat och en självskattning som 

överensstämde, det vill säga fick poäng som placerades inom samma betygsintervall. 

Av dessa hade 2 % av dem skattat sig till en sammanlagd poängsumma som 

motsvarar betyget E enligt den tabell jag skapat, och dessa fick även ett sådant 

resultat på det nationella provet. 

      Andelen elever som hade skattat sig till motsvarande betyget C, och som även fick 

sådana poäng på det nationella provet är 10 %.  Andelen elever som hade skattat till 

sig motsvarade betyget A och sedan även fått det på provet, är 23 %.  På grund av 

avrundningen till heltal ser slutsumman ut att vara 35 % när de bryts ned i kategorier 

men är i själva verket sammanlagt 34 % så som figuren anger.  

      Figuren visar även att 43 % av eleverna hade ett provresultat som var lägre än 
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självskattningen, de hade således skattat sig till poäng som motsvarade ett betyg som 

var högre än det betyg som de sedan fick som provresultat. Av dessa hade 38 % 

skattat sig till poäng som motsvarar betyget A, men alltså fått ett lägre betyg än så, 

samt 5 % hade skattat sig till poäng som motsvarar betyget C men sedan fått lägre 

betyg på provet.  

      Andelen elever som hade ett provresultat som var högre än självskattningen var 

23 %, varav 21 % skattade sig till betyget C men sedan fick högre betyg på provet samt 

3 % skattade sig till betyget F men fick högre betyg.  

 

4.4 Elevernas definition av begreppet 

läsförståelse 

Den enkät som eleverna besvarade innehöll självskattningen där de fick ringa in den 

siffra som de ansåg motsvarade deras, självskattade, nivå av läsförståelse på skalan 1-

5. Den innehöll även en avslutande sista fråga där eleverna fick besvara frågan: Vad 

tycker du att det innebär att ha god läsförståelse? Svaren på den frågan presenteras 

under nedan. Jag har fördelat dem i tre kategorier utifrån de svar som de skrev.  

* Att ha god läsförståelse innebär att man förstår det man läser. Svar som handlade 

om detta gav 41 av 61 elever.  

* Att ha god läsförståelse innebär att man förstår det man läser, och att man kan 

läsa mellan raderna. Svar som handlade om detta gav 14 av 61 elever.  

* Att ha god läsförståelse innebär att man förstår det man läser, kan läsa mellan 

raderna och kan läsa olika typer av texter. Svar som handlade om detta gav 6 av 61 

elever.  

Alla 61 elever skrev således något som svar på denna fråga, och alla nämnde att en 

god läsförståelse innebär att man förstår det man läser.  
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5 Diskussion 

Här diskuteras det resultat som presenterades i kapitel 4, samt den metod som jag i 

denna studie har valt att använda mig av.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Två elever, av 61 stycken, uppnådde inte poäng som motsvarade betyget E på det 

nationella prov som eleverna fick genomföra i denna undersökning. Detta motsvarar 

3,3 % av den totala andelen elever. Skolverkets statistik (2012a) för resultatet på 

samma nationella prov (läsförståelseprovet) från våren 2012 visar att 7,4 % av den 

totala andelen av elever som genomförde delprovet inte uppnådde motsvarande 

betyget E. Statistiken visar på en skillnad i flickors och pojkars resultat, 4,7 % av det 

totala antalet flickor som genomförde delprovet uppnådde inte motsvarande betyget 

E. Av det totala antalet pojkar som genomförde delprovet så fick 10,2 % poäng som 

gjorde att de inte nådde upp till motsvarande betyget E. Detta kan ställas mot 3,6 % 

av flickorna och 3,0 % av pojkarna i min undersökning, där 75 % av flickorna och 

50,5 % av pojkarna fick betyget C eller högre. Denna skillnad mellan flickor och 

pojkar ligger i linje med det som framkom i PISAs rapport från 2012, där pojkarna i 

genomsnitt fick 458 poäng och flickorna 509 poäng, det vill säga en poängskillnad på 

51 poäng. I och med det begränsade antalet prov så är det dock svårt att dra mer 

långtgående, generella slutsatser kring detta. 

      Intressant att notera är att av pojkarna var det 96,6 % som skattade sig till poäng 

som motsvarade betyget C eller högre, och av dessa var det endast 50,5 % som fick 

det resultatet på provet. 93,4 % av flickorna uppskattade sig till poäng som 

motsvarade betyget C eller högre, och 75 % av dem fick det resultatet på det 

nationella provet.  Det visade sig att 34 % av elevernas självskattningar och faktiska 

resultat på provet överensstämde, och störst andel av dessa hade skattat sig till ett A 

och sedan fått det resultatet på provet. Av dessa skattade sig 43 % till poäng som 

motsvarade ett högre betyg än de fick, och majoriteten (38 %) av dessa hade skattat 

sig till poäng som motsvarade betyget A men alltså fått lägre.  
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I OECD:s rapport över vilka faktorer som påverkar elevers kunskaper anges 

lärarens förmåga att lära ut samt vilka undervisningsmetoder som läraren väljer att 

använda sig av som särskilt betydelsefulla. I rapporten står det även att 45 % av 

högstadielärarna som deltog i undersökningen anser att elever lär sig bäst genom att 

fundera på lösningar på problem själva, innan de sedan får hjälp av läraren. 

Genomsnittet för de övriga länder som deltog i undersökningen var 83 %.  

      En tänkbar koppling mellan resultatet i dels min undersökning, men även 

Sveriges resultat i PISA från år 2012, är att svenska elever inte får öva sig på att finna 

strategier för att lösa problem själva i samma utsträckning som elever i andra länder 

får. Ahmadi m.fl. (2013) menar att alla elever bör få lära sig metakognitiva lär- och 

lässtrategier, de måste enligt dem få lära sig att tänka kring sitt eget tänkande. Dessa 

egna reflektioner kring hur de lär sig är av stor vikt för att de ska kunna ta aktiva 

beslut kring vad de kan göra för att själva främja sitt lärande. När eleverna sedan 

stöter på svårigheter vet de, utifrån de strategier som de har fått hjälp med att 

utveckla, vad de ska göra för att ta itu med uppgiften. Elever som i denna 

undersökning upplevde svårigheter kan med andra ord sakna metakognitiva 

strategier i form av verktyg för planering, övervakning och utvärdering av det egna 

lärandet.  

      De kan även sakna kognitiva lässtrategier i form av de som Langer (1991, 1998) 

nämner, exempelvis att läsa tillsammans, och pausa för att ställa frågor samt 

diskutera tankar och idéer som dyker upp, anteckna under tiden som de läser, 

snabbskriva efter avslutad läsningen, sitta i mindre grupper och diskutera 

litteraturen, utifrån det som de antecknat under läsningen samt direkt efter.  

      Utifrån Bråten (2008), Langer (1991,1998), Palincsar och Brown (1988) kan vi se 

att det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att lära sig olika lässtrategier, och får 

möjlighet att använda dem. Att utifrån tidigare erfarenheter och redan förvärvade 

kunskaper skapa mening i texter är väldigt viktigt enligt dessa forskare. De menar 

även att elevernas ordförråd och avkodningsförmåga ligger till grund för en djupare 

förståelse av texten. Elevens interaktion med texten, sina klasskamrater och sin 

lärare betonas som viktigt för elevernas möjlighet att utveckla en god läsförståelse. 

Om det är dessa faktorer, bristande kognitiva och metakognitiva lär- och 

lässtrategier, som är problemet för eleverna i min undersökning vet vi inte. Dock ser 

vi att många elever skattade sig till att ha en högre nivå av läsförståelse än vad de 

sedan fick som provresultat, vilket indikerar att de inte har en fullt ut realistisk 
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uppfattning om den egna förmågan. Detta kan i sig bero på att de saknar 

metakognitiva verktyg för att reflektera över det egna lärandet, och vilken nivå de 

egna kunskaperna befinner sig på.  

      De elever som fick poäng på det nationella provet som motsvarade betyget E hade 

fått mellan sju och tio poäng, av 16 möjliga. Detta innebär att de hade svarat fel på 

några frågor eller fått en låg andel poäng av det totalt möjliga, till exempel två poäng 

där sex poäng var högsta möjliga. Dessa elever hade således inte kunnat tillgodogöra 

sig all information i texten, alternativt inte förstått frågorna fullt ut. De kanske hade 

svårigheter med att läsa mellan raderna, eller så förekom det ord som de inte förstod 

och därför förlorade de helhetsbilden i texten.  

      Läsförståelse handlar inte enbart om avkodning eller ordförståelse utan om att 

förstå texten. Bråtens definition ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 

man genomsöker skriven text och samspelar med den.” (2008:13) visar på behovet av 

att både förstå textens yta och dess djup. Om man har svårigheter med att skapa 

mening i en text, så kan det leda till svårigheter med att förstå syftet med texten, vad 

den vill förmedla både explicit och implicit. Detta skriver även eleverna kring i sina 

svar på enkätens öppna fråga, Vad innebär det att ha en god läsförståelse? Alla 61 

elever skrev kring att det handlar om att förstå det man läser, och sammanlagt 20 av 

dem nämnde även att det handlar om att kunna läsa mellan raderna och att kunna 

läsa olika typer av texter.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Den kvantitativa metodens fördelar är möjligheten att kvantifiera och göra 

jämförelser mellan olika specifika kategorier, vilket i denna studie lämpade sig väl då 

jag var intresserad av att se på överensstämmelsen mellan elevernas provresultat och 

självskattning (Holme & Solvang:1997). De valda metoderna, prov och enkät, 

möjliggjorde således en jämförelse mellan elevernas resultat på delprovet 

Läsförståelse från det nationella provet i svenska år 2012 och den självskattning som 

eleverna fick genomföra genom den enkät som jag delade ut. Ytterligare en fördel 

med de valda metoderna är dess lättillgänglighet, gällande möjligheten att nå ut till 

ett större antal elever. Genom att jag lät 61 elever genomföra delprovet Läsförståelse 

samt besvara min enkät så hade jag möjlighet att dra, för mitt syfte och utifrån mina 

frågeställningar, relevanta slutsatser.  
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      En potentiell nackdel med de valda metoderna är min roll som lärarstuderande. 

Det är möjligt att de deltagande eleverna påverkades av att det var en lärarstudent 

som skrev en uppsats och ville ha svar kring läsförståelse, på så vis att de omedvetet 

eller medvetet ville svara på ett sätt som visar att de har en god läsförståelse 

(Denscombe, 2009:244). Denna risk är dock lägre vid denna metod än vid 

exempelvis intervjuer eller observationer, då dessa metoder är mer personliga, 

framför allt intervjuer. Detta då det under intervjutillfället sker en kontakt mellan 

den som intervjuar och den som blir intervjuad, och denna personliga kontakt kan 

riskera att leda den intervjuade mot att vilja svara på ett sätt som gör att den inte 

riskerar att förlora en självupplevd prestige. 
      Jag valde att använda mig av skalan 1-5 på den självskattning (enkät) som 

eleverna fick besvara. Denna skala valdes för att försöka att inte leda in elevernas 

tankar på betygsstegen F-A, vilket betyg de själva har i ämnet svenska eller möjligen 

vill ha i ämnet. Jag ville att de endast skulle fokusera på läsförståelsen, och således 

inte hela svenskämnet som ju involverar mer än enbart läsförståelse. Siffror från 1-5 

är i den bemärkelsen mer neutrala för elever som är vana vid betyg från F-A, och 

därför utan samma värdeladdning som dessa. En tänkbar nackdel med detta är att 

eleverna inte visste att de bedömde sig i relation till betygsstegen F-A, och därför inte 

kunde besvara frågorna utifrån detta. Detta är samtidigt det som jag ser som en 

fördel med valet av självskattningsskala, att eleverna endast skattade sin nivå av 

läsförståelse och inte vilket betyg de har eller anser att de borde ha.  
      En nackdel med att dela ut prov och enkäter är att jag inte fick svar på några av 

de frågor som väcktes hos mig under arbetets gång, frågor som väcktes när jag 

analyserade det resultat som de genererade. Dessa frågor har jag har valt att placera 

under rubriken Förslag till vidare forskning. Om tid hade funnits till att använda flera 

olika metoder, triangulering, så hade jag gjort det. Jag anser att kvalitativa intervjuer, 

men även observationer, hade kompletterat de prov och självskattningar som 

eleverna genomförde och gett möjlighet till djupare förståelse av de korrelationer som 

framkom i resultatanalysen. Om fler enkäter skulle delas ut är det möjligt att dessa 

skulle placeras inom normalfördelningskurvan och denna kan då användas till att, 

tillsammans med medelvärdet och standardavvikelsen, få en hög träffsäkerhet 

gällande sannolikhetskalkyler.  

      Jag valde att använda mig av slutna frågor, med undantag för den avslutande 

frågan som var öppen och som hade för avsikt att låta eleverna ge en egen definition 
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av begreppet läsförståelse. Fördelen med slutna frågor är att svaren är lätta att 

kvantifiera och jämföra, nackdelen är att det inte erbjuder den som svarar på enkäten 

någon möjlighet att nyansera svaren (Denscombe, 2009: 222). I denna undersökning 

anser jag att fördelarna med slutna frågor översteg nackdelarna, då de slutna 

frågornas lättillgänglighet för eleverna borgade för att alla elever orkade svara på alla 

frågor. Vidare gav antalet steg i självskattningen (1-5) eleverna möjlighet att fundera 

kring sin egen läsförståelse och hitta det steg som de ansåg låg närmast deras egen 

skatta förmåga.  

 

6 Avslutning 

Här sammanfattas undersökningen kort och ett mindre antal utvalda aspekter lyfts 

fram. Här finns även förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Denna undersökning visade att en stor andel elever nådde upp till motsvarande betyg 

C eller högre på det nationella provet (delprovet Läsförståelse), och att flickorna var 

överrepresenterade i jämförelse med pojkarna. Vidare framgick att en stor andel 

elever uppskattar att de ligger på en högre nivå vad gäller läsförståelse än vad de 

kanske i själva verket gör. En viktig slutsats utifrån den tidigare forskningen är att 

strukturerad och tydlig undervisning i läsförståelse är väldigt betydelsefullt. Det 

skulle kunna skapa möjligheter för såväl de elever som upplever svårigheter kring 

läsning och läsförståelse, som för de elever som redan har en hög grad av 

läsförståelse, att bli ännu bättre läsare. 

      En lärare som vill utveckla sina elevers läsförståelse bör därför arbeta aktivt med 

elevernas ordförråd och avkodning, eleverna bör ges möjlighet att läsa olika sorters 

litteratur och diskutera dessa tillsammans med klasskamrater i mindre grupper. De 

bör även öva på att skriva under tiden som de läser, för att fånga upp de tankar som 

väcks samt snabbskriva efteråt för att sätta ord på känslor och idéer som dyker upp. 

Detta ger eleverna möjlighet att nyansera sitt tänkande och skrivande utifrån den 

lästa litteraturen. Vidare bör de ges möjlighet att arbeta utifrån olika lässtrategier, så 
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som att sammanställa texten, ställa frågor till den, reda ut samt föregripa texten. 

Eleverna bör även få lära sig att utveckla och använda olika metakognitiva lär- och 

lässtrategier såsom att planera, reglera och utvärdera sitt eget lärande.  

      Om vi vill att alla elever ska kunna bli aktiva samhällsmedborgare, som deltar fullt 

ut i vårt demokratiska samhälle, krävs det att de kan läsa texter av olika slag och 

kunna förstå den på ett sätt som gör att de kan använda sig av den på ett för individen 

relevant sätt. För detta krävs det en god läsförståelse.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning. 

Några frågor som dök upp under arbetet med detta examensarbete är av sådant slag 

att de kräver en studie till för att besvara. Varför ser resultatet ut som det gör? Har 

lärarna undervisat kring läsförståelse? Hur undervisar lärarna kring läsförståelse? 

Vilka förväntningar har ställts på eleverna? Varför skiljer sig resultaten åt mellan 

flickor och pojkar?  

     Det skulle vara intressant att genomföra kvalitativa intervjuer kring elevers syn på 

den egna läsförståelsen, för att få en större förståelse för vad det är som gör att 

eleverna har en viss syn på sin egen läsförståelse, som sedan i flera fall inte motsvaras 

av det resultat de fick på det nationella provet i läsförståelse.  

     Läsförståelse är ett intressant forskningsområde, med stor relevans och betydelse 

för skolans verksamhet, och därmed för alla de elever som gynnas av en strukturerad 

och målmedveten undervisning kring läsförståelse och läs- och lärstrategier.  
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”Jag ville sticka ut, våga synas” 

Publicerad 2011-01-19 08:53  

 

Foto: Beatrice Lundborg. Robin Järpemark har velat bli frisör sedan han var liten. Nu 
klipper han på salong Mir i Stockholm.  

Robin Järpemark  

Ålder: 22 år. 

Bor: I Hjulsta i nordvästra Stockholm. Växte upp i Säffle, Värmland. 

Familj: Mamma och lillasyster i Värmland. Sambon Maja. 

Gillar med sitt utseende: Tatueringarna. Robin gjorde sin första tatuering när han just 
fyllt 18. Nu har han hela armarna fulla, och en del på andra ställen också. ”Real beauty is for 
ever” står det på bröstet. Robins tatueringar fungerar som en dagbok, berättar han. ”Det 
finns en betydelse i varje tatuering. En tatuering som är speciellt viktig för mig är en karp på 
underarmen. Den är ett minne av min far som gick bort när jag var 18.”  

Frisören Robin Järpemark blev mobbad för sin personliga stil under uppväxten i Säffle. I 
storstaden höjer ingen på ögonbrynen åt hans smink och tatueringar. Att välja att se speciell 
ut betyder inte att man vill bli hånad, säger Robin.  

Robin Järpemark älskar att få andra människor att känna sig vackra. 

– Det finns inget bättre än när kunden går härifrån med ett leende på läpparna. Det är det 
som motiverar mig, säger Robin, 22 år, frisör i Stockholm. 



 
 

Det är vad kunden själv känner som är viktigt, betonar Robin. Att skönhet ”kommer inifrån” 
är en sliten klyscha men det ligger något i den, tycker han – det handlar om att tycka om sig 
själv, inte om att jämföra med andra. 

– Ingen är vackrare än du. Det tycker jag är ett bra motto. 

Robin älskar sitt jobb, och det syns. Han nästan dansar, graciöst, runt kunden medan han 
klipper. 

Som liten kille hemma i Säffle brukade Robin tillbringa eftermiddagarna i sin mammas 
frisersalong. 

– Jag satt och tittade på när hon jobbade, det såg så roligt ut. Och jag lärde känna kunderna, 
det blev lite som en familj. Det var en stor trygghet att sitta där med mamma och prata med 
kunderna. Redan där väcktes mitt intresse för att bli frisör. 

Det intresset bidrog nog till att Robin tidigt skaffade sig en egen, personlig stil, tror han. 
Han började färga håret tidigt, och hade annorlunda kläder. Ett tag gick han alltid med 
skjorta och slips i skolan. Lite längre fram, i 14-årsåldern, blev han mer rockkille och började 
sminka sig. 

– Då syntes jag verkligen, svart runt ögonen och med långt svart hår. Jag ville sticka ut. Jag 
var mobbad under uppväxten och min stil var delvis en reaktion på det, jag ville våga synas, 
vara självständig. 

Ända från skolstarten hade Robin känt sig som om han inte riktigt passade in, säger han. 
Hans föräldrar skildes tidigt och där var en del problem. 

– På något sätt ville jag nog också ge uttryck för känslan av utanförskap genom en egen stil. 
För vissa kan det vara tvärtom, men så blev det för mig. Jag struntade i vad folk tyckte, ville 
gå min egen väg. 

Robins tysta trots mot mobbarna blev inte uppskattat. 

– Jag kunde nästan aldrig gå till skolmatsalen och äta. Jag åkte på en hel del stryk. Glåpord 
var vardagsmat. Jag fick höra att jag var ful, äcklig, bög – jag umgicks mycket mer med tjejer 
än med killar. 

Robin kände sig kränkt och nedvärderad, berättar han. Ändå höll han ut, och framhärdade i 
sin rätt att se ut som han ville. Hur orkade han? 

– Att ge upp var aldrig något alternativ. Man måste kämpa. Annars hade de vunnit, det var ju 
det de ville. Men jag hade alltid stöd från mamma. Och så hade jag hela tiden en 
barndomsvän som ställde upp på mig. Vi är fortfarande bästa vänner och kommer alltid att 
finnas för varandra. 

– Det var det som gjorde att jag klarade ungdomsåren i Säffle. Nu, i efterhand, känner jag att 
jag har vunnit. 

Robin lämnade Säffle så fort han kunde. Han gick i privatskola i Göteborg och kom 
sedan till Stockholm som frisörlärling. 

För Robin gäller det att snabbt förstå vilken stil kunden vill ha, och passar i. 

– Jag slänger alltid direkt ett öga på den som kommer in, vad har personen på sig, vad 
uttrycker hon eller han? Man ser väldigt mycket, på bara några sekunder måste jag skaffa mig 
en uppfattning om vad det är för människa. 

Robin brukar också småprata lite för att få veta mer – utan att vara för frågvis eller intim, 
berättar han. 



 
 

– Sedan kollar man håret, först och främst, men också ansiktsform och huvudform. Fast det 
är ju alltid kunden som bestämmer, jag kan bara ge råd. 

För en del personer är det plågsamt att vara hos frisören. Det kan vara obehagligt att 
känna sig betraktad och tvingas se sig själv i spegeln hela tiden. 

– Man märker ganska snabbt om de känner sig obekväma. Då försöker jag få dem att känna 
sig avslappnade och omhändertagna, det ska inte vara jobbigt att gå till frisören. 

Robin har kvar sin rockerstil med långt svart hår, mycket smink, piercingar och tatueringar. 

– Det händer att folk tittar lite och det är bara kul. Det är sådan skillnad i en storstad, det 
märkte jag direkt när jag flyttade till Göteborg i tonåren. Att folk har olika stilar är mycket 
mer accepterat. Att man väljer att sticka ut med sitt utseende är inte detsamma som att man 
vill bli mobbad och hånad. 

Sminkar du dig för att du vill vara vacker, eller är det mer en del i din stil? 

– Det är svårt att säga. Jag har gjort det i så många år, så det har blivit en del av min 
personlighet. Jag får fler kommentarer de få gånger jag inte är sminkad, säger Robin. 

– Det hör väl till min generation också, att man kan uttrycka sig med smink fast man är kille. 
Det är jättevanligt i dag, även om de flesta kanske mer använder underlagskräm och så, inte 
sminkar ögonen som jag. 

Att sminka sig eller att låta bli är helt okej för både killar och tjejer, tycker Robin. 

– Men lite smink kan påverka utseendet mycket, man kan lyfta fram fina kindben eller 
framhäva ögonen. Det kan räcka med lite rouge. 

I dag finns en hel del bloggar där unga tjejer som plastikopererat sig, och förstorat bröst 
och läppar, visar upp sig. Det förmedlar fel ideal till tonårsflickor, tycker Robin. 

– Det har blivit så överdrivet. Men jag tycker inte att det är fel om till exempel en tjej som är 
platt opererar sig för att känna sig mer kvinnlig. Det kan vara jätteviktigt för henne. 

Det finns en paradox i vårt förhållande till utseendet i dag, anser Robin. Å ena sidan finns en 
hård press på att alla ska vara perfekta, en bild som förs fram i medier, framför allt i 
reklamen. Å andra sidan finns en ökad acceptans för att människor ser olika ut – det syns 
inte i reklamen, men ”ute på gatan”. 

– Tjejer är nog mer utsatta för pressen. Jag kan tänka mig att många mår dåligt av att hela 
tiden se alla dessa vackra unga kroppar, hela tiden bli påminda om att ”så där ska du se ut”. 
Jag vet många tjejer som retuscherar sina egna bilder på nätet, precis som de gör i reklamen. 

Men även pressen på killar har ökat, menar Robin. I reklamen syns ständigt muskulösa, 
kortklippta killar med tvättbrädesmagar. 

– Det är ju för att det säljer. Ingen skulle köpa ett par kalsonger som jag hade på mig på en 
bild. 

Själv har Robin haft perioder när han har känt sig ful, när han har tänkt att ingen skulle 
kunna gilla hans utseende. 

– Jag har alltid velat bli lite större, alltid känt mig för smal. Men någonstans under vägen har 
jag känt att det här är ju jag, och jag duger som jag är. Alla har både bra och dåliga sidor. Jag 
tror att det framför allt är dåligt självförtroende som gör att man inte känner sig vacker. Mår 
man bra så lär man sig att trivas med sitt utseende. 

 



 
 

”Jag ville sticka ut, våga synas” 

 

1. Vilket motto lyfter Robin fram? Skriv av mottot. 

_____________________________________________________________ 

 

2. Vilka tankar uttrycker Robin om varför han ville ha en egen stil i tonåren? Ge tre olika 
exempel. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Vilka två olika sätt att förhålla sig till utseende finns i samhället enligt Robin? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Robin säger att: ”Ingen skulle köpa ett par kalsonger som jag hade på mig på en bild.” 
Varför drar han den slutsatsen?  

Ringa in rätt alternativ. Fler ringar än en gör svaret ogiltigt. 

- Robin skäms för att han är smal. 
- Robin ser inte ut som idealet. 
- Robin är mobbad för sin stil. 
- Robin har dåligt självförtroende. 

 

5. Vilken genre är ”Jag ville sticka ut, våga synas”? Ringa in rätt alternativ. Fler ringar än en 
gör svaret ogiltigt. 

* Insändare                   * Krönika                    * Blogginlägg                    * Reportage 

 

 

 



 
 

Bilaga 2.  

Självuppskattning kring läsförståelse.                       Årskurs:            Kön: 

 

Skalan som använda är 1-5, där 1 är sämst/håller inte med/inte alls och 5 är bäst/håller helt 
med/helt och hållet. Ringa in den siffra som passar bäst som svar till varje fråga.  

 

1. När du läser en ”vanlig bok”, tycker du att du förstår det du läser? 

1         2          3          4          5 

 

2. Tycker du att du förstår det du läser, när du måste läsa ”mellan raderna”? Alltså, när svaret 
inte uttryckligen står skrivet i texten, utan du måste dra slutsatsen själv utifrån vad som har 
stått tidigare i texten? 

1          2         3         4          5 

 

3. Tycker du att du förstår vad orden betyder som du läser? 

1          2          3          4          5 

 

4. Hinner du läsa textremsan på TV? 

1          2          3          4          5 

 

5. Förstår du vad som står på textremsan på TV? 

1          2          3          4          5 

 

6. Vad tycker du att det innebär att ha god läsförståelse? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!     /Malin  

 

 


