
EX
A

M
EN

SA
RBETE



1

Abstract 

Fokus i den här studien är läsförståelse och dess komplexitet. I den allmänna debatten 

diskuteras alltmer elevers bristande och sjunkande läsförståelse. Mot bakgrund av detta 

undersöks en avgångskull från en utvald skola utifrån deras första års läsförståelse, som 

testades via ett diagnostiskt prov, och deras betyg. Studien syftar dock inte enbart till att 

beskriva elevernas läsförståelse utan undersöker även huruvida det finns ett samband mellan 

läsförståelsen och betygen. Ytterligare ett syfte är att se om det går att utröna vilka elever som 

skolan bör fokusera på för att antalet Icke Godkända betyg ska minimeras.   

För att ge studien ett djup och för att läsaren ska få en inblick i komplexiteten kring 

läsförståelse har ett avsnitt om vad läsförståelse är, vilka faktorer som påverkar läsförmågan, 

några metoder och strategier för att främja läsförståelsen bland elever samt läsundersökningar. 

Metoden i studien är i huvudsak en deskriptiv fallstudie av kvantitativ karaktär där i stort sett 

en hel avgångsklass, med 240 elever, från den undersökta skolan har använts. 

Undersökningen bygger på sekundärdata i form av dels poäng från en undersökning i stavning 

och läsförståelse, insamlat under elevernas första hösttermin på skolan, dels elevernas 

avgångsbetyg. 

Studien visar att trots att det är en i huvudsak teoretisk skola är elevernas genomsnittliga 

Stanine-värde, den skala som används för att gradera eleverna i stavning och läsförståelse, 

lägre på skolan än det normerande Stanine-värdet från 2003. Studien visar även att det finns 

positiva samband mellan ju högre Stanine-värde eleven har i stavning likväl som i 

läsförståelse och betygen i de respektive ämnena.  Även elevernas betyg på de nationella 

proven i svenska visar ett tydligt samband med deras Stanine-värde i både stavning och 

läsning. Generellt sett är sambandet starkare mellan Stanine-värdet i stavning och betyg än i 

läsförståelse och betyg. 

Nyckelord: Läsförståelse, Läsundersökningar, Lässtrategier, Stanine-värde, Betyg 
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1. Inledning
I det här avsnittet kommer bakgrund till studien, problemområdet, syfte och frågeställning 

presenteras.   

Bakgrund 

För att kunna delta i ett samhälle fullt ut är det viktigt att som medborgare ha tillgång till och 

själv kritiskt kunna granska det som sägs och görs i samhället. I Sverige har vi 

offentlighetsprincipen och medias aktiva granskning av samhället som en hjälp för detta 

samtidigt som samhällsmedborgaren rustas och utbildas i den allmänna skolan.   

Läsning ses som en basfärdighet och enligt Fredriksson och Taube (2012) är detta grunden för 

hur väl eleven kommer att lyckas överlag i skolan men även för hur denna kommer att kunna 

ta del av samhället fullt ut. Det livslånga lärandet förutsätter att individen har god läsförståelse 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 8-9). Läsning är inte enbart viktigt för att kunna ta del av 

information och för att förädla kunskap utan även för att på fritiden, på arbetet, ja överallt 

kunna orientera oss i samhället (Fredriksson & Taube, 2012, s.  16). 

Redan på slutet av 1600-talet beslöt den svenska kyrkan, enligt den Lutherska läran, att alla 

skulle kunna ta del av kyrkans budskap via läsning. Kyrkolagen innebar att den i hushållet 

som kunde läsa skulle lära de övriga att läsa och på så sätt skulle medborgarna djupare kunna 

förstå och leva efter kyrkans ord. En gång om året hölls så kallade husförhör där 

familjemedlemmarna i ett hushåll, men även eventuella pigor och drängar, fick redovisa sina 

läskunskaper. Under husförhören prövades både läskunskap och läsförståelse som därefter 

graderades efter en skala från ”inte” till ”kan”. Visade det sig att läskunskaperna var bristande 

kunde detta medföra att han eller hon inte fick konfirmera sig och, i förlängningen, inte heller 

gifta sig och det fanns även straff i form av böter (Fredriksson & Taube, 2012, s. 49; Florin, 

2010).  

Läsning var alltså tidigt av vikt för att en medborgare fullt ut skulle kunna ta del av samhället.    

Parallellt med upplysningsepoken och synen på allas lika värde och rättigheter utvidgades 

skolväsendet och därmed även läskunnandet i Sverige till att innefatta majoriteten av 
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befolkningen. När den allmänna folkskolan grundades 1842 kunde dock en övervägande del 

av befolkningen läsa tack vare de Lutherska husförhören (Fredriksson & Taube, 2012, s. 50).  

Problemområde 

Det återkommande samtalsämnet i lärarrummet under slut-VFU:n, det vill säga den 

verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet, har varit kring elevernas svårigheter 

att ta till sig texter – deras läsförståelse. Lärarna på skolan uttrycker gång på gång sin 

frustration över att grundläggande texter i ämnen som samhällskunskap, religion, historia med 

flera verkar vara otillgängliga för eleverna – de förstår inte vad de läser och kan därmed heller 

inte peka ut vad i en text som är väsentligt.  

Efter ett samtal med specialpedagogen på skolan blir den försämrade läsförståelsen på skolan, 

som är en skola med huvudsakligen teoretiska program, bekräftad. Varje hösttermin får de 

nya ettorna göra ett diagnostiserande prov i dels läsförståelse och dels skrivning. 

Provresultatet bedöms därefter enligt standardskalan Stanine 1-9, se nedan, där 1 är lägst och 

9 är högst, detta för att urskilja vilka elever som är i behov av specialpedagogisk hjälp. 

”Fördelningen bygger på att resultaten är normalfördelade” (Johansson, 2010, s.41). Enligt 

specialpedagogen är det dock enbart eleverna med Stanine-ettor, eller elever med någon form 

av diagnos, som får hjälp eftersom det inte finns resurser till fler elever. De elever som precis 

ligger på gränsen lämnas därefter åt sitt öde i form av ”vanlig” skolgång varpå ett intresse för 

att titta närmre på deras betyg har uppstått.  

Skolverket har konstaterat att Sverige under 2000-talet halkat efter i läsförståelse, något som 

visat sig i flera internationella undersökningar. Enligt PISA det vill säga Programme for 

International Student Assessment, som är en internationell undersökning som genomförs vart 

tredje år och undersöker femtonåringars kunskaper i läsning, naturvetenskap och matematik, 

2009 har svenska elevers läsförståelse försämrats en hel del sedan PISA 2000, närmare 

bestämt 19 poäng (Skolverket, 2010a) – medelpoäng 2000 var 516 och medelpoäng 2009 var 

497 (Skolverket 2010d s. 9).  Detta innebär att när resultatet från PISA 2009 presenterades 

visade det på att en femtedel av Sveriges elever inte förstår det de läser och därmed inte når 

upp till en grundläggande nivå i läsning. Framförallt är det pojkarna som tappar och de 

svagpresterade eleverna tappar allra mest (Skolverket, 2010a). Skolverket ser att det är främst 
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orsaker som ökad segregering, individualisering och differentiering som ligger till grund för 

nedgången (Skolverket, 2010a).  

Däremot är svenska elever bra på att använda sig av Internet för att söka efter och där läsa 

texter. Anmärkningsvärt är att eleverna läser digitala texter bättre än traditionella texter 

(Skolverket 2011). I alla länder som deltagit i studien visar det sig att det överlag är pojkar 

som presterar bättre i digital läsning (Skolverket 2011). En möjlig förklaring till detta ses 

pojkars känslighet för huruvida de anser texter som intressanta eller inte samtidigt som 

digitala texter kanske kan ses som mer spännande på grund av att de presenteras i datorn som 

medie.  Här kan man eventuellt dra paralleller till Läsning=Avkodning*Förståelse men även 

Motivation en vidareutveckling av Guthrie et al. (2004) utifrån Hoover och Goughs (1990, s. 

132) modell. 

Enligt forskaren Barbro Westlund vid Stockholms universitet, som specialiserat sig på just 

läsförståelse, bör undervisning i läsförståelse följa hela skolgången. Hennes utgångspunkt är 

att elever inte själva kan utveckla kompetenser som inte lärs ut under skolgången. Eleverna 

behöver enligt Westlund strategier och verktyg för att få en god läsförståelse. Hon ser även 

svårigheter i att bedöma läsförståelse, vad är det som bedöms och hur görs bedömningen. 

Problemet som Westlund ser är att läsförståelse är nyckeln till samtliga skolämnen men även 

till individens möjligheter att delta och påverka i samhället (Westlund, citerad i Carpevi, 

2011).  
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Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av alarmerande rapporter om bristande läsförståelse bland unga, såsom PISA 

2009, syftar den här studien till att undersöka 2012-års studenters första års läsförståelsenivå, 

som testades via ett diagnostiskt prov. Studien syftar dock inte enbart till att beskriva 

elevernas läge utan kommer även att undersöka om det finns samband mellan elevernas 

avgångsbetyg i utvalda ämnen och de värden som eleverna fick på det diagnostiska provet i 

dels stavning och dels läsförståelse. Eftersom det finns resultat i både stavning och 

läsförståelse kommer dessa båda variabler att ställas mot varandra i syfte att belysa eventuella 

skillnader dem emellan.  

◦ I relation till den normerande Stanineskalan som används för diagnostisering på skolan,

hur god läsförståelse har eleverna på den utvalda skolan? 

◦ Finns det ett samband mellan resultatet av proven i läsförståelse och stavning enligt

Stanineskalan och en elevs betyg på gymnasiet? 

◦ Går det att utröna ur elevernas resultat mätt enligt Stanineskalan vilka elever som ligger

i riskzonen för Icke Godkända betyg på gymnasiet? 
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2. Teori/Litteratur
I det här avsnittet kommer begreppet läsförståelse problematiseras utifrån forskning och 

annan litteratur som anses intressant och givande för studien. Avsnittet innehåller även 

bakomliggande faktorer som påverkar läsförståelse, metoder och strategier för att främja 

läsförståelse samt kort om några undersökningar för att utröna grad av läsförståelse. Samtliga 

delar ska ge läsaren djupare kunskap kring läsförståelse samt vad som krävs för att uppnå god 

läsförståelse.  

Läsförståelse  

En text är uppbyggd av ett antal meningar, en mening består av satser innehållande minst ett 

verb och andra ord, ord innehåller morfem som är den minsta betydelsebärande enheten och 

består i sin tur av fonem, även kallat språkljud. En text består alltså av många delar som alla 

är viktiga för att en läsare ska kunna tolka och förstå en text (Hoover & Gough, 1990).    

Enligt Fredriksson och Taube (2012) behövs det två komponenter för att läsförståelse ska 

uppstå – avkodning, det vill säga att läsaren känner igen skrivna ord och dess betydelse, och 

språkförståelse, det vill säga hur läsaren slutligen tolkar det skrivna. Språkförståelse är något 

som i mångt och mycket handlar om erfarenheter och slutsatser kring hur ord men även 

bildspråk, såsom metaforer, idiom med flera, kan tolkas för att ett sammanhang ska uppstå. 

Enligt Fredriksson och Taube (2012) är det samspelet mellan de två komponenterna som ger 

god läsförståelse, det vill säga Läsning = Avkodning x Språkförståelse (Hoover & Gough, 

1990).  

Fredriksson och Taube, likväl som Hoover och Gough, menar att det är viktigt att båda dessa 

komponenter finns med eftersom det utan den ena komponenten är omöjligt att läsa bra 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 18). Hoover och Gough (1990) tar i sin artikel, the simple 

view of reading, upp att läsprocessen är ytterst komplex trots att den enligt författarna endast 

består av dessa två komponenter. De menar att även om läsaren kan avkoda en text behöver 

läsaren kunna använda hela språkskalan, det vill säga ha en förståelse för satsdelsuttag, 

sammanlänkning av ord och meningar samt diskursbyggnad (Hoover & Gough, 1990, s. 128).    
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Hoover och Gough tar vidare upp att för att läsförståelse ska uppstå krävs det att läsaren har 

så mycket kunskap kring den lästa texten att denne kan besvara frågor rörande texten, något 

de menar hänger ihop med förståelsen av det talade språket (Hoover & Gough, 1990, s. 131). 

Förstår personen det som sägs förstår personen även det som står skrivet. Författarna belyser 

därigenom att ju mer kunskap det finns om det talade språket, desto bättre läser man (Hoover 

& Gough, 1990, s. 153).      

Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafsson (2008) ser läsning som en aktiv process där läsarens 

syfte är att ta till sig tankarna bakom texten, vad det är den vill förmedla, med hjälp av språket 

och läsarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta medför att en text tolkas och läses 

olika av olika läsare då texten och läsarens samlade historik blandas samman och därigenom 

uppstår en tolkning av texten (Rosén et. al., 2008, s. 12). Rosén et al poängterar att två viktiga 

faktorer för läsning utöver avkodning är läsarens självkänsla vad gäller läsning samt läsarens 

egen inställning till läsning. ”En positiv attityd till läsning är en av de viktigaste 

förutsättningarna för livslångt läsande” (Rosén et. al., 2008, s. 13).     

Enligt Martin Widmark (aktuell med projektet En läsande klass) som intervjuades i 

svt/agenda är god läsning beroende av fyra komponenter: 

1. ABC eller avkodning (se ovan för förklaring),

2. Automatiserat läsande, det vill säga att läsaren har förmåga att läsa utan att tänka på

varje bokstav och hur man gör när man läser,

3. Förstå texten på djupet, något som enligt Widmark görs genom att fyra strategier

används, dels att kunna gissa sig till vad texten kommer att handla om genom bilder

och rubriker, dels hur man ska kunna knäcka nöten med främmande ord, dels fundera

kring texten utifrån diverse frågeställningar men även genom att kunna sammanfatta

den lästa texten

4. Läslust, att vilja ta till sig texter

Författaren menar att det är under det tredje steget som det fallerar för svenska ungdomar. 

Widmark menar dock att problemet går att lösa relativt enkelt – genom samtal om texter 

(Widmark, citerad i Magnusson, 2013).   
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Faktorer som påverkar läsförmågan 

Alla individer har inte samma förutsättningar vad det gäller läsförmågan och Fredriksson och 

Taube (2012) lyfter ett antal faktorer, med stöd i ett flertal stora undersökningar och 

forskningsprojekt, som påverkar i olika grad.   

Den första bakgrundsfaktorn Fredriksson och Taube för fram är familjen som viktig för hur 

eleven lyckas med läsningen i skolan. Här är det faktorer som socioekonomiska status, 

resurser i hemmet, läsvanor, stödjande och konkurrerande aktiviteter samt läsning före 

skolstarten som lyfts fram. Strømsø (2008) diskuterar detta utifrån en rad olika vinklar och 

menar framförallt att skilda typer av samtal i hemmet och i skolan försvårar för elever att ta 

del i skolans aktiviteter. ”Här blir läsförståelse inte en fråga om individuella färdigheter, utan 

snarare en fråga om huruvida eleverna kommer från en miljö där samtalsformer, värderingar 

och arbetssätt står i någorlunda samklang med den praxis som de möter på skolan” (Strømsø, 

2008, s. 42).  

En annan viktig bakgrundsfaktor som Fredriksson och Taube (2012) lyfter är skolans roll. Här 

menar de att läraren, klassen, läsundervisningen, läsning i skolan, attityder till skolan samt 

specialundervisning spelar in för elevens läsförmåga och förståelse. 

Sist lyfter de (Fredriksson & Taube, 2012) fram elevers språkliga och kulturella bakgrund och 

huruvida språket är elevens första språk, om eleven är född i landet, vad det finns för 

språkvanor i familjen, modersmålundervisning med flera. Strømsø (2008) menar att kultur är 

en viktig faktor eftersom det är i relation till den som barn lär sig att använda skriftspråket. 

”Skriftspråket betraktas som en form av kulturellt redskap som vi använder för att tolka den 

omgivande världen och resonera om den” (Strømsø, 2008, s. 41).  

Sammantaget utgör ovanstående faktorer delar som alla inverkar på elevens läsförmåga i olika 

grad. Till sist påverkas läsförmågan likt ett hjul utifrån elevens egen uppfattning om dess 

läsförmåga och läsvanor. Fredriksson och Taube (2012) gör antagandet om att läsvanan 

påverkas på sådant sätt att ”ju mer man läser desto bättre läser man, men också att ju bättre 

man läser desto mer läser man” (Fredriksson & Taube, 2012, s. 59).  
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Fredriksson och Taube (2012) konstaterar att det fria skolvalet har ökat segregationen och 

ökat homogeniteten bland eleverna på vissa skolor. Detta har i sin tur missgynnat svagare 

elever då dessa inte får samma utmaningar i och med avsaknaden av starkare elever som kan 

höja nivån och strävan i klassen. Fredriksson och Taube (2012) menar att lärarens 

förväntningar på eleverna även sjunker om klassen ses som svagare, det vill säga man 

anpassar undervisningen och därmed riskerar det att bli färre utmaningar för klassen.  

Att ansvaret för elevers lärande delegeras till eleverna har i förlängningen inneburit att 

ansvaret alltmer vilar på elevens föräldrar och hemförhållande, vilket betyder att föräldrarnas 

engagemang och utbildning i större utsträckning är avgörande för elevens öde. Ansvaret för 

lärandet, lästräning och val av böcker har ålagts andra än läraren och Fredriksson och Taube 

(2012) menar att detta individualiserande har negativ påverkan på elevers prestationer i skolan 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 128).  

Sverige strävar efter att ha en skola lika för alla vilket betyder att Alla elever ska ges samma 

möjligheter. Efter PISA 2009 anser skolverket att detta inte är dagens verklighet. Skolverket 

menar att det inte bara är skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever som ökat, de 

menar även att det blivit en större skillnad mellan hög- och lågpresterande skolor (Skolverket, 

2010b).   

Metoder och strategier för läsförståelse 

”Lässtrategier är de målinriktade mentala redskap individen använder för att förstå en text och 

är nära förbundna med motivation och självkänsla” (Westlund, 2009, s. 33). 

Det finns många metoder och strategier som en läsare kan använda för att lättare förstå en 

text, något som många med god läsförståelse gör undermedvetet. Professor Ingvar Lundberg 

(2006) menar dock att detta är något som skolan tar för givet att eleverna själva har lärt sig 

efter ett antal år i skolan.  

Läs- och stavningslyftet 

De elever som får specialpedagogisk hjälp på den undersökta skolan får framförallt hjälp med 

lästekniken för att på så sätt få bättre läsförståelse men de får även hjälp med studieteknik, att 
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utveckla ordförrådet, struktur och planering. Enligt specialpedagogen på skolan används 

framförallt en metod där fokus är på prefix, suffix och ordens uppbyggnad enligt modell av 

Sonja Rockberg men metoderna varierar beroende på elevens behov. 

Rockberg (1987) utformade modellen utifrån att hon i sitt arbete med elever med läs- och 

skrivsvårigheter kommit i kontakt med flertalet elever som använder sig av felaktiga strategier 

för att ta till sig text. Hennes modell fokuserar därför på att ”uppfatta ords delar, hur ord böjs 

och huruvida ett ord är substantiv, adjektiv eller verb” (Rockberg, 1987, s. 1). Rockberg 

(1987) menar att elevens läshastighet, läsförståelse och stavning förbättras då läraren leder 

eleven till förståelse kring orddelar istället för ljud.   

I Rockbergs modell ingår grundstavning, grammatikändelser, ljudträning, ordbildning, 

läsning, stavelser och arbete med diverse svåra ljud som finns i svenskan. I avsnittet om 

läsning är det avgörande för läraren att urskilja huruvida en elev läser enligt Top-down-

strategin eller Bottom-up-strategin för att bäst hjälpa denna. Top-down-strategin innebär att 

läsaren utgår ifrån helheten och är mer innehållsorienterad; den amerikansk-engelska 

benämningen för Top-down-strategin är Whole Language eller Comprehension (Fridolfsson, 

2008, s. 85). Kritiker till Whole Language som inlärningsmetod menar att barn lämnas alltför 

ensamma i läsprocessen som uppmuntrar till läsning på gissningsbasis, det vill säga att barnet 

själv ska koppla samman ljud och bokstäver (Fridolfsson, 2008, s. 89). Enligt Bottom-up-

strategin, även kallat Phonics, kopplas varje bokstav till ett ljud och läsningen blir följaktligen 

mer ord-för-ord baserad – något som erfarna läsare gör omedvetet och snabbt. Vad det gäller 

inlärningsmetoder är Phonics mer vetenskapligt undersökt och forskning menar att det är den 

här metoden som duktiga läsare använder. Den anses även vara bättre för svagare läsare då de 

uppmuntras plocka ut varje del i ordet och sammankoppla det till det tillhörande ljudet, något 

som ses som en förutsättning för att som god läsare kunna läsa ord man inte tidigare stött på 

(Fridolfsson, 2008, s. 88). 

Vid lässvårigheter yttrar detta sig såsom att eleven antingen med hjälp av övriga texten gissar 

sig till innehåll och därmed läser fel, eller så ljudar sig eleven genom texten vilket är ytterst 

energikrävande och inte lämnar något utrymme kvar till förståelsen av texten. Rockberg 

(1987) hjälper den första gruppen i att se till ords uppbyggnad av olika delar för att på så sätt 

komma över gissandet av det skrivna. För den andra gruppen är det arbete med ändelser och 

förstavelser som gäller. Här menar Rockberg (1987) att eleven kan lära sig läsa både rätt och 
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snabbare samt förbättra läsförståelsen genom att se ändelserna och förstavelserna som helord 

(Rockberg, 1987, s. 23). 

Att undervisa i just ords uppbyggnad, prefix och suffix är något som Bråten (2008) och 

Westlund (2009) ser som ytterst viktigt. Westlund (2009) menar att många gånger har elever 

mer nytta av att kunna se till ords delar, det vill säga morfologisk kunskap, än ordklasser 

(Westlund, 2009, s. 101). Bråten ser morfologisk kunskap som en användbar lässtrategi bland 

flera när en elev råkar på okända ord (Bråten, 2008, s. 59).  

Intressant är att flera forskare nu menar att både Top-down-strategin och Bottom-up-strategin 

är viktiga för läsförståelsen. ”Grundläggande ordavkodning spelar otvivelaktigt en viktig roll 

för läsförståelsen, men lika viktiga är komponenter på högre nivåer, inte minst läsarens 

förkunskaper om textens innehåll” (Bråten, 2008, s. 48). Bråten (2008) visar på sambandet 

mellan ordavkodning och läsförståelse, som anses vara starkt under framförallt de tidigare 

skolåren. Under de senare skolåren ses andra komponenter som viktiga för läsförståelse, 

exempelvis lyfter han vikten av ett gott ordförråd (Bråten, 2008, s. 49).           

Tre forskningsbaserade modeller med stora framgångar  

Modellerna fokuserar framförallt på att öka läsförståelsen för elever i grundskolan men 

eftersom forskning visar att 15-åriga elever förstår allt mindre av vad de läser kan dessa tre 

modeller ses som användbara även för äldre elever och därför inkluderas detta avsnitt som 

viktigt komplement. Viktigt att notera är att läraren intar en aktiv roll i undervisning av 

faktiska metoder och strategier genom att inte utgå ifrån att eleverna spontant förstår det lästa 

bara för att de kan avkoda. Läraren modellerar på sätt och vis sitt angreppssätt på texter och 

visar därigenom vägen för eleverna. I samtliga modeller är dialogen mellan elever och lärare i 

fokus och ”tänka-högt” kring det lästa är ett ledord (Westlund, 2009).    

1. Reciprocal Teaching (RT)

Denna teknik refereras ofta till enbart RT och grundar sig på forskarna Palinscar och Browns 

forskning kring läsförståelse. Tekniken utgår ifrån vad den gode läsaren använder för 

undermedvetna strategier för att öka sin läsförståelse. Barbro Westlund (2009) har översatt 

modellen för att göra den mer lättanvänd i klassrummet, modellen går ut på att läsaren: 
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1. Förutspår handlingen/ställer hypoteser – Spågumman Julia

2. Ställer egna frågor om texten – Nicke Nyfiken

3. Klargör otydligheter – Fröken Detektiv

4. Sammanfattar texten – Cowboy-Jim med lasso

Genom att eleverna omväxlande får anta rollen som lärare och elev är det samverkan mellan 

eleverna och deras dialog som hamnar i fokus. Läraren ser till så att samarbetet eleverna 

emellan fungerar men har en tillbakadragen roll. ”Modellen bygger på att synliggöra kognitiva 

tankeprocesser, samtidigt som interaktion och dialog lyfts fram” (Westlund, 2009, s. 77). 

Läraren bör påvisa att valet av strategi avgörs i mångt och mycket av textgenren och ibland är 

det en strategi som behöver användas, ibland flera (Westlund, 2009, s. 78).  

2. Transactional Strategies Instruction (TSI)

Stommen i TSI (transactional strategies instruction) är densamma som i RT, vad gäller de fyra 

strategierna, men utöver det bygger TSI på lärarens forskning kring den egna undervisningen 

för att då medvetandegöra den och således utveckla den positivt (Westlund, 2009, s. 80). 

Westlund (2009) hänvisar till ytterligare tre strategier:  

1. Eleven ska uppmärksamma så att de förstår det lästa

2. I texten ska eleven aktivt leta efter ledtrådar för att förstå textens genre, tema eller

budskap

3. Läsa mellan raderna, vad kan eleven om det lästa sedan innan och hur kan det

länkas till andra texter (Westlund, 2009, s. 81).

Modellen kännetecknas av aktivitet och att eleven hela tiden vet vad det är den läser och när 

problem uppstår ska eleven få med sig strategier för att kringgå eventuella hinder i 

förståelsen. Exempelvis uppmuntras eleven till att göra noteringar om svårigheter såsom 

obekanta ord. Eleverna och läraren ska aktivt föra en dialog kring det lästa för att allt innehåll 

i texten ska kunna verbaliseras och brytas ner till förståelse (Westlund, 2009, s. 81). 
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3. Concept-Oriented Reading Instruction (CORI)

I den här modellen är det elevens intresse och nyfikenhet som står i centrum. Läraren 

introducerar, genom expedition eller på annat intresseväckande sätt, ett ämne som de ska 

studera. Undervisningen utgår därefter ifrån nyckelbegrepp som även de introduceras av 

läraren. Eleverna uppmuntras sedermera att själva söka efter fakta och kunskap i ämnet. ”De 

ska förstå att läsning är den viktigaste länken mellan deras nyfikenhet och deras 

kunskapsutveckling” (Westlund, 2009, s. 83).  

Eleverna ska själva söka efter ledtrådar och ställa frågor som de därefter på olika sätt ska 

försöka besvara. När eleverna börjar läsa en faktatext utgår de ifrån en enkel mall. Genom 

denna mall ska eleverna, utifrån inledande rubrik, bild och första mening formulera en fråga 

som de vill få besvarad genom texten. I nästa steg ska de kunna summera en sida i en text. För 

att summera på bästa sätt ombeds eleverna ta ut textens huvudsakliga budskap, därefter tar 

eleven ut det eller de viktigaste ord/en i texten. Därefter ska eleven stryka under två saker som 

rör textens huvudsakliga budskap och slutligen själv formulera en mening kring det 

understrukna (Westlund, 2009, s. 87).  

Eftersom eleverna aktivt söker efter kunskap kommer de att behandla nya begrepp och det är 

viktigt att läraren tillsammans med eleverna arbetar med begreppen för att på det sättet 

utveckla elevernas ordförråd och läsförmåga. Ledord inom CORI är samarbete och 

motivation, det är den gemensamma kunskapsinsamlingen och vetgirigheten som är viktig 

(Westlund, 2009, s. 85).   

Strategier för faktatexter 

Lundberg (2006), precis som Barbro Westlund (citerad i Carpevi, 2011), pekar på att det 

krävs undervisning i just förståelse av texter, något han menar att lärarna borde jobba med i 

alla ämnen. ”Istället för att utgå från att eleverna redan kan läsa borde vi istället använda 

läroböckerna för direkt undervisning i läsning” (Lundberg, 2006, s. 9). Lundberg (2006) 

menar att hoppet från skönlitterära texter till faktatexter är för stort för flertalet elever och att 

det därför är viktigt att arbeta med faktatexter på ett mer konstruktivt sätt än enbart som 

referensmaterial. Professorn ser två stora utmaningar för läsförståelse, dels handlar det om 

upptäcka textens bakomliggande uppbyggnad för att därefter se sambandet och kopplingarna 

inom texten, dels handlar det om att ha kunskap och möjlighet till att se samband och 
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kopplingar utanför texten såsom egna erfarenheter och tidigare erfaren kunskap inom området 

(Lundberg, 2006, s. 24).  

Lundbergs (2006) strategi handlar om bearbetning av texten före läsning, under läsning, samt 

efter läsning. Mycket fokus ligger här på före läsning då eleven får möjlighet att överblicka 

texten med hjälp av bilder, rubriker, samt en sammanfattning av elevens tidigare kunskaper i 

form av skapandet av egna frågeställningar och tankekartor kring ämnet. Att eleven därefter 

får försöka formulera vad som är nyckelbegrepp i texten utifrån rubriker och bilder i texten är 

även av stor vikt.  Vikten bör här vara på att väcka elevens intresse för texten och dess 

innehåll (Lundberg, 2006, s. 26).  

Ett stort problem med många faktatexter som introduceras på gymnasienivå är 

abstraktionsnivån, texterna innehåller en mängd begrepp som eleverna inte har egen 

erfarenhet av. När en text får en personlig röst och upplevs som en berättelse blir den mer 

hanterbar och förståelig. Textens struktur och uppbyggnad är något flertalet forskare lyfter 

fram som viktigt för elevers förmåga att ta till sig texter likväl som att förstå dem. Strømsø 

(2008) tar upp det som minnesforskare har kommit fram till, nämligen att texter som är 

uppbyggda likt berättelser i större utsträckning fastnar i minnet. Berättelser är något som 

följer de flesta genom livet och är texter som många känner igen. Att som läsare vara väl 

införstådd i hur olika texter är uppbyggda är en stor fördel i läsandet. Centrala delar i en text 

kan då urskiljas och tankemässigt rangordnas för läsarens egen förståelse av det lästa 

(Strømsø, 2008, s. 38-39).    

Att god läsförståelse handlar mycket om ordkunskap och förståelsen av komplicerade ord är 

som en cirkel, har läsaren svårt att förstå orden förstår hon heller inte texten och förstår hon 

inte texten är det svårt att utveckla det egna ordförrådet (Lundberg, 2006, s. 32). ”Kunskap 

handlar alltså i väsentliga avseenden om att förfoga över många ord, ord som gör verkligheten 

både mer detaljerad, mer sammanhängande och begriplig” (Lundberg, 2006, s. 33). Dock 

menar Lundberg att sättet att arbeta med ordkunskap är oerhört viktigt eftersom ord först får 

mening när de sätts i sitt rätta sammanhang.  

Under läsningen krävs det en hel del av läsaren som blir medskapare till texten i form av 

tidigare erfarenheter. Läsningen är en aktiv process som kräver medvetenhet och möjlighet för 

läsaren att stanna upp och fundera över innehållet, dess budskap och underliggande mening. 
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Även här menar Lundberg (2006) att läsaren bör formulera frågor till sig själv och till sina 

kamrater för att få en djupare förståelse av det lästa. Läsaren bör även uppmärksamma de 

mönster och strukturer som återfinns i exempelvis faktatexter. Med hjälp av orden först, nästa 

och slutligen bör läsaren dra slutsatsen att det handlar om en lista till skillnad från orden 

”men, emellertid, å andra sidan, på liknande sätt som] antyder” att texten gör jämförelser 

eller liknande (Lundberg, 2006, s. 39). En diskussion kring samspelet mellan bild och text är 

även det viktigt för att läsförståelse på ett djupare plan ska komma till.  

Efter läsningen bör eleverna återigen få skriva ner frågor kring det lästa och även om sådant 

de inte fick svar på i texten, frågor som skulle kunna besvaras med hjälp av andra källor. 

Funderingar kring de frågor som skrevs ner före läsningen bör även tas upp, fick eleverna 

svar på det de funderade kring ämnet? Lundberg (2006) betonar vikten kring samtalet efter 

läsningen då vikten bör vara på relationen mellan texten och elevens verklighet. ”De frågor vi 

ställer till eleverna styr i hög grad deras fortsatta läsning och deras behållning av det lästa” 

(Lundberg, 2006, s. 42). Vad Lundberg menar är att om läraren fokuserar på frågor där svaren 

finns i texten är det där elevens fortsatta fokus kommer att ligga, ställer läraren däremot frågor 

vars svar inte återfinns i texten utan kräver att eleven själv drar slutsatser, så kallad inferens, 

kommer detta öka elevens förmåga att läsa mellan raderna och fundera på texten på ett 

djupare plan. ”Frågorna ska alltid stimulera eleverna att tänka” (Lundberg, 2006, s. 42). 

Frågor som hur, varför, är det viktigt/varför, vad skulle hända om etcetera får eleven till att 

tänka kring texten snarare än fokusera på den bokstavliga texten.  

Läsundersökningar 

Programme for International Student Assessment, PISA 

PISA är den internationella kunskapsundersökning som under 2000-talet blivit dominerande 

för att mäta 15-åriga elevers kunskaper inom områden såsom läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. PISA fokuserar på att elevernas kunskap inte ska vara isolerade utan verka 

inom ett sammanhang, ”att förstå processer, tolka och reflektera över information samt 

förmågan att lösa problem”, det vill säga kunskaper som bedöms viktiga för individens 

framtida liv och som samhällsmedborgare (Fredriksson & Taube, 2012, s. 9-11).  
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PISAs egen definition av ”literacy” eller läsförmåga i studien från 2009, det vill säga det som 

prövas i undersökningen är  

”Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina 

egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Utöver 

avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga 

att använda läsning för att uppnå sina mål i livet” (Skolverket, 2010c, s. 21).    

Undersökningen av literacy eller läsförmågan är indelad i tre områden som mäter dels 

innehåll, i form av löpande texter, diagram, formulär med flera, dels kompetens, såsom att 

söka efter information, tolkning, reflektion och utvärdering av texter, och slutligen i vilket 

sammanhang texter ska sättas in i, till exempel privata eller offentliga texter, 

utbildningssyftande texter med flera (Skolverket, 2010c, s. 22). Här skiljer PISA på fyra 

kategorier – ”söka och inhämta information, sammanföra och göra en tolkning, reflektera och 

utvärdera” samt komplex där samtliga delar kombineras och kommer samman (Skolverket, 

2010c, s. 34).    

Målet med PISA undersökningen är alltså att se hur eleven använder sig av kunskaper, 

primärt i relation till uppgifter som anses väsentliga för vuxna samhällsmedborgare. Totalt har 

ca 470 000 elever från 65 länder, varav 4 567 elever från Sverige, deltagit i PISA 2009 

(Skolverket, 2010c, s. 23).  

Undersökningen som eleverna deltar i innehåller dels en enkät, med 52 frågor rörande 

elevernas ”hembakgrund, undervisning och resurser, hemläxor, skol- och klassrumsatmosfär, 

skolengagemang och läsvanor” och dels ett provhäfte (Skolverket, 2010c, s. 24). De frågor 

som handlar om läsning är inordnade i sju kluster, varav varje kluster delges 30 minuters 

svarstid (Skolverket, 2010c, s. 24).  

Det är ett stort maskineri bakom PISA och alla delar, såsom urval och översättningsprocedur, 

har följt strikta instruktioner och regler samt granskats av oberoende experter. Skolverket 

(2010c) menar att det är av yttersta vikt för att trovärdigheten på en undersökning av denna 

typ ska vara hög. Skolverket (2010c) skriver vidare ”PISA- resultaten bygger på en 

urvalsundersökning och det medför att det finns en statistisk osäkerhet i resultatet” 

(Skolverket, 2010, s. 26). Ändock framhålls det att den testmetod som används i PISA 2009 
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ligger i framkant och sannolikt kan skildra en så rättvis bild av 15-åriga elevers läsförmågor 

(Skolverket, 2010, s. 26).       

Progress In Reading Literacy Study, PIRLS 

PIRLS är ytterligare en internationell läsundersökning som syftar till att beskriva och jämföra 

elevers läskunskaper över tid. Här undersöks dock yngre barn, i skolår 3 och 4 med en 

medelålder på 9,5 år (Fredriksson & Taube, 2012).   

LS – Reviderad – Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet 

Varje ny årskull som börjar på det undersökta gymnasiet får genomföra LS klassdiagnostiska 

test, utformat av Maj-Gun Johansson fil.dr.och fd. speciallärare, för att bland annat undersöka 

läsförståelsen. Eleverna får, under en begränsad tid på 35 minuter, läsa igenom ett häfte med 

10 texter och svara på tillhörande frågor till varje text. Provresultatet bedöms därefter enligt 

Stanineskalan 1-9 där 1 är lägst och 9 är högst, detta för att urskilja vilka elever som är i 

behov av specialpedagogisk hjälp. Då det normerande medelvärdet, som utarbetades första 

gången 1989 och omarbetades 2003, motsvaras av 5 bör de elever som får lägst poäng, det vill 

säga 1-2 på Stanineskalan, enligt Johansson (2010) utredas vidare.   

Figur 1. Stanineskalan 
Källa: Johansson (2010, s. 42) 

4

7

12

17

20

17

12

7

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Procentuell fördelning



20

Frågorna kring texten består först av en fråga rörande rubriken till texten, med syfte att 

undersöka elevens förmåga kring översiktsläsning då eleven ombeds tolka texten och 

rubricera den. Därefter följer sex påståenden som eleven ombeds bedöma som sanna eller 

falska. Här är det elevens förmåga att söka information, tolka och reflektera över det lästa 

(Johansson, 2010, s. 98).  

De sex påståendena till texterna har sin grund i elevens kunskap rörande inferenser, syntax 

men även om eleven läser med en Top-down-strategi eller en Bottom-up-strategi. Elevens 

förmåga till att dra egna slutsatser och läsa mellan raderna prövas i påståendena som belyser 

inferenser. Huruvida eleven kan ”tolka textens syntaktiska signaler, förstå de viktiga 

småorden, som pronomina, bestämda former och konjunktioner vilka binder ihop orden och 

meningarna” prövas i påståendena rörande syntaxen. Därefter prövas elevens lässtrategier, det 

vill säga om eleven använder Top-down-strategi, eller Bottom-up-strategi. 

Syftet med diagnostiseringen är att få en överblick i hur elevernas läsvanor och läsförmåga ser 

ut för att på så sätt upptäcka vilka som är i särskilt behov av stöd. Johansson (2010) menar att 

skolan riskerar att missa eller att alltför sent upptäcka elever som behöver specialpedagogiskt 

stöd främst. Det diagnostiska testet ger även en indikation på en klass sammantagna brister, 

något som kan vara till gagn för uppbyggnaden av och planering inför lektioner. Har en klass 

uppenbara brister finns det alla möjligheter att arbeta med dessa om de blir synliggjorda 

(Johansson, 2010, s. 15).  

Johansson (2010) menar att LS klassdiagnoser inte är ett fullkomligt underlag för att urskilja 

vilka som är i behov av specialpedagogisk hjälp med hänvisning till låg läsförståelse samtidigt 

som hon menar att diagnoserna är adekvata för att ingen i behov ska gå förbi (Johansson, 

2010, s. 18).               
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs metoden, som är i huvudsak en deskriptiv fallstudie av kvantitativ 

karaktär. Även urval, tillvägagångssätt, etiska principer, och metodkritik finns beskrivna.  

 

 

Urval 

Det övergripande materialet har valts ut på grund av bekvämlighet, det vill säga att data fanns 

att tillgå (Bryman, 2009, s. 114). Sammanlagt ingår 12 klasser i studien och totalt 240 antal 

elever, varav 85 pojkar och 155 flickor. Det finns i vissa fall ett mindre bortfall på grund av 

att en elev inte har skrivit antingen läsförståelseprovet eller stavningsprovet. Det är 

exempelvis 231 elever som har skrivit provet i stavning och 233 elever som har skrivit provet 

i läsförståelse. Viktigt att tillägga är att ett fåtal av dessa har enbart skrivit det ena provet och 

inte det andra men eftersom resterande data fanns tillänglig ansågs de viktiga för studien och 

är därför inkluderade. För att kunna uppvisa ett relevant resultat var det av yttersta vikt att 

vissa kriterier uppfylldes, såsom att eleven hade skrivit ett av de båda proven, att de hade 

betyg i de flesta av de utvalda ämnena och att de tillhörde en klass som tog studenten 2012. I 

ytterst få fall finns det även bortfall i de enskilda ämnena, och då har en avvägning gjorts för 

huruvida elevens delaktighet påverkar studien eller inte.     

 

 

Metoddiskussion 

Metoden i studien är huvudsakligen en deskriptiv fallstudie av kvantitativ karaktär, där i stort 

sett en hel avgångsårskull från en skola har använts (Ejvegård, 2009, s. 34). Fallstudiens syfte 

brukar vanligtvis vara att fallet får symbolisera det hela, den här studien syftar dock enbart till 

att visa sambandet för elever på en skola, vid en årskull (Ejvegård, 2009, s. 35). 

Generaliserbarheten är med andra ord inte kärnan i denna studie utan snarare att undersöka 

den relativt aktuella situationen på den undersökta skolan. Ejvegård (2009) menar att det är 

viktigt att beakta de slutsatser som dras ur en fallstudie då de resultat som framkommer enbart 

kan ge en antydan till situationen. Eftersom det är ett visst antal aktuella elever som undersöks 

i studien betyder det att nästa avgångsårskull inte nödvändigtvis har samma resultat då det är 

en ny grupp individer som tar studenten. Vinsten med fallstudien är dock att det är möjligt att 

ge en liten inblick i situationen och det är viktigt i sig. Eftersom det är många elevers resultat 
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som skulle undersökas valdes ett kvantitativt angreppssätt, något som Eliasson (2006) menar 

är ett bra sätt för att beskriva situationen för många deltagare i en grupp. Fördelen med den 

kvantitativa metoden är alltså bredden även om en nackdel är att det inte blir någon vidare 

fördjupning, förståelsen och bakgrunden till varför situationen ser ut som den gör går därmed 

även den till viss del förlorad. I en mer omfattande undersökning hade ett visst antal intervjuer 

varit önskvärda för att komplettera och fördjupa undersökningen men på grund av tidsbrist 

fanns dock inte denna möjlighet.       

Undersökningen bygger på sekundärdata (Bryman, 2009), det vill säga redan insamlad data, 

här i form av dels poäng från en undersökning i stavning och läsförståelse, insamlat under 

hösten det år eleverna påbörjat sitt första år på gymnasiet, och dels deras avgångsbetyg. Tack 

vare att samma studie har tillämpats på skolan i flera år finns det möjlighet att göra 

jämförande studier över flera avgångsklasser om så önskas, något som dock inte har gjorts i 

den här studien.  

Bryman (2009) menar att det ”är viktigt att vara medveten om att alla metoder för analys av 

relationer mellan variabler handlar om samband, inte orsak och effekt” (Bryman, 2009, s. 

233). I det här fallet är det sambandet mellan läsförståelse och betyg som undersöks samt 

eventuella speglingar av hjälp från specialpedagogik.  

Tillvägagångssätt 

Klasslistor för samtliga avgångselever under 2012 införskaffades inledningsvis från den 

undersökta skolans specialpedagog där elevernas stavnings- och läsresultat från en 

undersökning som bedöms enligt Stanineskalan redovisas. Här dokumenterades elevernas 

faktiska resultat, det vill säga i vanliga siffror, från de båda undersökningarna i läsförståelse 

och stavning samt elevernas resultat enligt Stanine, det vill säga på en skala från 1 till 9.   

Därefter uthämtades samtliga avgångselevers slutbetyg från skolans administratör.  

Information om eleverna utifrån kön, klass, faktiska resultat, Stanineresultat, huruvida de fått 

specialpedagogisk hjälp och i så fall i vilket ämne, samt betyg i nedanstående kurser 

registrerades i programmet SPSS.  
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◦ EN1201 (Engelska A)

◦ EN1202 (Engelska B)

◦ HI1201 (Historia A)

◦ MA1201 (Matematik A)

◦ MA1202 (Matematik B)

◦ NK1201 (Naturkunskap A)

◦ RE1201 (Religionskunskap A)

◦ SH1201 (Samhällskunskap A)

◦ SV1201 (Svenska A)

◦ SV1202 (Svenska B)

◦ SVB1NPGY (Nationellt prov i svenska B, muntligt)

◦ SVB2NPGY (Nationellt prov i svenska B, skriftligt)

◦ SVBNPGY (Sammantaget betyg i de nationella proven i svenska B)

Etiska principer 

Vetenskapsrådet menar att ”Samhällets medlemmar har …] ett berättigat krav på skydd mot 

otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 5). Med detta i 

beaktande har alla uppgifter och data som behandlats i denna studie avidentifierats i enlighet 

med regel nr 6, under konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). I enlighet med 

nyttjandekravet används uppgifterna enbart i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011, s. 14). I 

möjligaste mån har full diskretion vidtagits då varken namn, skola, stad eller kommun är 

dokumenterat i studien. 

Metodkritik 

Med utgångspunkt i forskningsproblemet, som är gymnasieelevers läsförståelse, bestämdes 

metoden för studien, som i det här fallet blev en deskriptiv fallstudie av kvantitativ karaktär 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 19). Fördelen med den här typen av metod är 

uttryckligen beskriven i metoddiskussionen ovan men kärnan är bredden i undersökningen då 

det är möjligt att med hjälp av denna metod se till en hel avgångskulls betyg och 

Staninevärden (Eliasson, 2006). Då det finns vissa betänkligheter kring en kvantitativ studie 

kommer dessa diskuteras vidare.  
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Dahmström (2011) poängterar att det finns en rad fördelar med sekundärdata, såsom att det är 

kostnadseffektivt, tidsbesparande med mera. Det finns dock vissa begränsningar och 

frågetecken med sekundärdata. Bryman (2009) lyfter fram att det finns svårigheter eftersom 

det är andra som har samlat in data, det är svårt att kontrollera kvalitén på materialet och det 

kan även saknas variabler (Bryman, 2009, s. 211). I den här studien är det framförallt 

tillförlitligheten på stavnings- och läsförståelsetestet som bör ges en extra tanke. Eftersom 

läsförståelsetestet ges på tid, frågor till 10 kortare texter på 35 minuter ska besvaras, är en 

befogad fråga om det finns risk för att även elever med god läsförståelse riskerar att få lägre 

Staninevärde beroende på att de kanske inte hinner svara på alla frågor.  

 

Ytterligare ett frågetecken som uppkommit angående Staninepoängsbedömningen är dock 

huruvida en elev bör riskera att få minuspoäng för fel svarsalternativ, något som krasst 

betyder att en elev som missbedömt provet riskerar att hamna på minuspoäng. I den här 

studien har det förekommit en elev som hamnat på minuspoäng. Ejvegård (2009) menar att 

det viktiga för hög validitet är att det finns klara mått och mätmetoder, något som det finns i 

den aktuella studien. Vad gäller mätningen av Staninepoäng sker detta enligt en övervägd och 

noga beskriven instruktion. Även betygsättningen kan skänkas en tanke i den meningen att det 

är olika lärare som sätter betyg och det finns en risk för att personliga aspekter inverkat på 

betygsättningen. Betygsättning ska dock göras enligt Skolverkets föreskrifter. I det här fallet 

är utgångspunkten att de båda bedömningsvariablerna är tillförlitliga.  

 

Ytterligare en faktor som är nämnvärd är att den här studien inte tar hänsyn till om en elev fått 

specialpedagogisk hjälp på grund av en diagnos, till exempel dyslexi, såsom 

specialpedagogen menar ofta är fallet. Bakgrunden till specialpedagogisk hjälp kan ses som 

ytterst viktig då en elevs svårigheter spelar stor roll för hans/hennes möjligheter att nå samma 

resultat som elever utan diagnos och specialpedagogisk hjälp. I studien är syftet dock att se 

om en elevs resultat enligt Stanineskalan återspeglas i elevens slutbetyg varpå en eventuell 

diagnos har fått stå vid sidan om studien.    

 

Slutligen kan det tilläggas att den avgångskull som tar studenten 2013 är den sista som 

använder betygsystemet Icke Godkänt till Mycket Väl Godkänt. I det nya betygsystemet finns 

det istället, för dagens fyra steg, sex betygssystem. Hade resultatet påverkats om den gjorts 

om enligt det nya betygssystemets steg? 
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4. Resultat
I det här avsnittet kommer resultatet att kortfattat beskrivas utifrån de frågeställningar som 

initialt ställdes och studiens syfte.  

Elevernas läsförståelse 

Enligt den normerande Stanineskalan, från 2003, bör elevernas genomsnitt vara mellan 4 och 

6 (se figur 1). Intressant är att de genomsnittliga Staninevärdena på skolan låg runt 3,6 på 

stavningen och 3,1 på läsförståelsen. På den undersökta skolan, som är en teoretiskt inriktad 

skola, är det genomsnittliga Staninevärdet därmed lägre än Stanine-genomsnittet (se tabell 1 

och figur 1). I tabell 1 redovisas fördelningen av elevernas Staninevärden i antal men även 

faktisk procent, det vill säga procent av de elever som gjort testet.        

Tabell 1 

Fördelning av elevernas Staninevärden, det vill säga antal elever som fick respektive Staninevärde. Till vänster 

redovisas antal elever som fick respektive Staninevärde på stavningsprovet och till höger redovisas antal elever 

som fick respektive Staninevärde på läsförståelseprovet.   

Stanine 
Frekvens 

Stavning 
Faktisk procent 

Frekvens 

Läsförståelse 
Faktisk procent 

1 49 21,2 58 24,9

2 21 9,1 38 16,3

3 32 13,9 45 19,3

4 53 22,9 41 17,6

5 40 17,3 23 9,9

6 20 8,7 19 8,2

7 9 3,9 5 2,1

8 6 2,6 2 0,9

9 1 0,4 2 0,9

Total 231 100 233 100

Bortfall 9 7

Total 240 240
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Tydligast visar sig detta i figur 2 (stavning) och figur 3 (läsförståelse) där elevernas faktiskt 

procentuella (det vill säga deltagande elever) fördelning av Staninevärden demonstreras.  

 

Figur 2. Procentuell fördelning av elevernas Staninevärden på stavning 

 

Figur 3. Procentuell fördelning av elevernas Staninevärden på läsförståelse 
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Jämförs dessa båda figurer av elevernas Staninevärden med hur eleverna enligt 

provutformarens procentuella fördelning av hur eleverna bör vara fördelade enligt Stanine, 

figur 1, finns det en klar skillnad och förskjutning mot sämre resultat. Den grupp som är störst 

i stavning är grupp 4, tätt följt av grupp 1. Vad gäller elevernas fördelning i läsförståelse är 

den absolut största gruppen 1, något som är alarmerande.   

  

Det fanns även skillnader mellan Stanine-genomsnittet klasser emellan, se tabell 2. Som kan 

utläsas nedan har den klass som lyckats bäst ett genomsnittligt Staninevärde på 5,5 i stavning, 

samma klass hade även högst genomsnitt i läsförståelse, 5,0. Den klass som fått lägst resultat i 

stavning hade ett genomsnitt på 2,1 och samma klass hamnade på näst sista placering i 

läsförståelse med ett Staninevärde på 1,9. Skillnaden dessa klasser emellan är markant. 

Klassernas sammantagna medianvärde i stavning respektive läsning återfinns däremot mellan 

3,2 och 3,5 (stavning) och 3,2 och 3,4 (läsförståelse).      

 

Tabell 2 

Klassernas genomsnittliga Staninevärden samt antal elever i klasserna 

Program Medel Stavning Antal i klass Medel Läsförståelse Antal i klass 

Praktiskt 1 2,10 19 1,94 19 

Natur 1 3,52 21 2,42 21 

Natur 2 4,91 22 3,41 24 

Praktiskt 2 2,73 15 1,94 18 

Praktiskt 3 2,92 13 2,64 14 

Teoretiskt 1 4,80 30 3,70 30 

Teoretiskt 2 3,27 18 3,61 18 

Teoretiskt 3 3,50 16 3,93 16 

Teoretiskt 4 3,16 24 3,26 23 

Teoretiskt 5 2,88 26 2,32 25 

Teoretiskt 6 3,84 13 4,33 12 

Teoretiskt 7 5,57 14 5,00 13 

Totalt  231  233 

Bortfall  9  7 

Totalt 3,63 240 3,13 240 
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Som nämndes i metoddelen är det 85 pojkar och 155 flickor dokumenterade i studien. I den 

här studien finns det ingen nämnvärd skillnad mellan flickor och pojkars resultat enligt 

Stanineskalan. Flickor och pojkars medelvärde enligt Stanine i läsning är detsamma medan 

flickorna har ett marginellt högre medelvärde i stavning. Exempelvis finns det två elever som 

fått 9 på Stanineskalan i läsförståelse, se tabell 1, varav en pojke och en flicka.   

  

 

Samband mellan Stanineresultat och betyg 

Resultatet av undersökningen visade, efter beräkning av sambandsstyrkan enligt Pearsons 

korrelationskoefficient, positiva samband mellan ju högre Staninevärde eleven har i stavning 

likväl som i läsförståelse och betygen i de respektive ämnena, se tabell 3 nedan.  

 

De tre starkaste sambanden fanns mellan Staninevärdet i stavning och i ämnena engelska A, 

engelska B samt i svenska B (se tabell 3). Vad gäller de starkaste sambanden mellan 

Staninevärdet i läsförståelse och betygen återfanns även dessa i ämnena engelska A och B 

samt på delad tredje plats för historia A och svenska B (se tabell 3).  

 

Resultatet visar på ett klart samband i samtliga ämnen men svagast är korrelationen mellan 

Stanine i stavning och betyg i samhällskunskap, religion och naturkunskap. Vad gäller 

Stanine i läsförståelse och betyg återfinns svagare samband i främst matematik, naturkunskap 

och samhällskunskap. En möjlig förklaring kan vara att i samtliga ämnen värderas annan 

kunskap utöver rent språklig kunskap. Tydligt är dock här att ju bättre värde på Stanine-skalan 

desto högre betyg tenderar även eleven att få. Ett betyg är ett betyg och säger dock inget om 

personen bakom betyget eller dess bakgrund, det visar i det här fallet enbart på en tendens till 

att elever med höga Staninevärden generellt sett presterar bättre i skolan.     
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Tabell 3 

Korrelationen mellan betyg i ämne och Stanine – stavning eller Stanine – läsförståelse (n=209), enligt Pearsons 

korrelationskoefficient 

Ämne Stanine – stavning Stanine – läsförståelse 

Engelska A (EN1201) ,574** ,443** 

Engelska B (EN1202) ,586** ,434** 

Historia A (HI1201) ,412** ,379** 

Matematik A (MA1201) ,380** ,267** 

Matematik B (MA1202) ,383** ,168** 

Naturkunskap A (NK1201) ,308** ,189** 

Religion A (RE1201) ,304** ,267** 

Samhällskunskap A (SH1201) ,253** ,255** 

Svenska A (SV1201) ,427** ,356** 

Svenska B (SV1202) ,484** ,379** 

Muntligt nat. Prov i svenska 

(SVB1NPGY) 

,437** ,323**

Skriftligt nat. Prov i svenska 

(SVB2NPGY) 

,468** ,305**

Sammantaget nat. Prov i svenska 

(SVBNPGY) 

,467** ,336**

** 0.01 

Utifrån Figur 4 och 5 där elevens betyg enligt gruppering efter elevens Staninevärde redovisas 

kan man i båda fallen utröna att elever med lägst Staninevärde generellt sett fokuseras kring 

betyget Godkänt och ju högre Staninevärde eleven har desto högre är även deras betyg. Detta 

är tydligt framförallt i grupperna som fick 4 eller 5 på Stanineskalan i stavning då dessa elever 

till övervägande del befinner sig på betyget Väl Godkänt (Figur 4). Märk väl att betygen 

redovisas i faktiska antal av studiens utvalda ämnen.   
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Figur 4. Staninepoäng stavning respektive betyg (exkl. nationellt prov i svenska) 

 Figur 5. Staninepoäng läsning respektive betyg (exkl. nationellt prov i svenska) 
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figur 6 och 7). Det som redovisas på Y-axeln är elevernas betyg där 1 står för Icke Godkänt, 2 

står för Godkänt, 3 innebär Väl Godkänt och 4 innebär Mycket Väl Godkänt.  

 
Figur 6. Elevernas medelbetyg (exkl. nationella provet i svenska) fördelat i de nio Staninegrupperna utifrån 
stavning 

 

 
Figur 7.  Elevernas medelbetyg (exkl. nationella provet i svenska) fördelat i de nio Staninegrupperna utifrån 
läsförståelse  
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Eftersom de nationella proven i svenska, likt det diagnostiska testet, är prov som utförs vid en 

bestämd tidpunkt är det även intressant att titta på korrelationen mellan Stanine och elevernas 

betyg på de proven. Sambanden mellan Stanine och betyg är som sagt signifikanta och 

rangordnar man de olika betygens korrelation med Stanine kommer det sammantagna betyget 

på de nationella proven i svenska först på en femteplats. Generellt sett är sambandet starkare 

mellan Staninevärdet i stavning och betyg än i läsförståelse och betyg, så även vad gäller de 

nationella proven. I tabell 4 redovisas den muntliga och den skriftliga delen av det nationella 

provet var för sig för att ge en bild av hur dessa delar skiljer sig åt vad gäller elevernas betyg.   

Tabell 4 

Procentuell fördelning av betyg på de nationella proven i svenska 

Icke Godkänt Godkänt Väl Godkänt 
Mycket Väl 

Godkänt 

Muntliga delen 2,7 26,3 42,4 28,6 100 

Skriftliga delen 10,5 34,5 35 20 100 

Elever i riskzonen  

I nedanstående tabeller (tabell 5 och 6) är antalet elever som har fått minst ett Icke Godkänt 

betyg grupperade enligt Stanineskalan i dels stavning och dels läsförståelse. Det framgår av 

studien att något färre än en tredjedel av dem som fått ettor i antingen stavning eller 

läsförståelse har fått Icke Godkänt betyg i minst ett ämne. Även en tredjedel av de som fått 

tvåor eller treor i stavning har fått ett Icke Godkänt betyg i minst ett ämne. Denna siffra är 

dock lägre för dem som fått en tvåa eller trea på läsförståelse där det är mellan 15 och 20 

procent som har fått ett Icke Godkänt betyg i minst ett ämne. Därefter sjunker antalet elever 

varpå det blir osäkert att göra en fullvärdig bedömning. Märk väl att de elever som fått 1 på 

stavningen inte nödvändigtvis är samma elever som fått 1 på läsförståelsen.   
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Tabell 5 

Antal elever i varje grupp som har fått ett Icke Godkänt betyg i minst ett ämne - Stavning  

Stanine 
Antal IG fördelat 

på gruppen 

Antal som fått IG 

trots Spec. hjälp 

Totalt antal som 

fått Spec. hjälp 

Totalt antal i 

Staninegruppen 

1 14 5 12 49

2 6 6 8 21

3 9 3 5 32

4 6 2 4 53

5 3 2 40

6 2 20

7 1 9

8 1 1 1 6

9 0 1

Bortfall 5 9

Total 47 17 32 240
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Tabell 6  

Antal elever i varje grupp som har fått ett Icke Godkänt betyg i minst ett ämne - Läsförståelse 

Stanine 
Antal IG  fördelat 

på gruppen 

Antal som fått IG 

trots Spec. hjälp 

Totalt antal som 

fått Spec. hjälp 

Totalt antal i 

Staninegruppen 

1 21 10 16 58

2 7 3 6 38

3 7 2 3 45

4 4 4 41

5 4 2 2 23

6 1 19

7 1 5

8 0 2

9 0 2

Bortfall 2 1 7

Total 47 17 32 240
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5. Resultatdiskussion
I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras och analyseras utifrån frågeställningar, 

syfte och teori/litteratur.  

Elevernas läsförståelse 

Enligt den senaste PISA undersökningen framkom det att ca 20 procent av Sveriges 15-

åringar inte förstår vad de läser (Skolverket, 2010a). Resultatet i den här studien visar ännu 

lägre siffror, se tabell 1. Enligt Staninevärdet har hela 40 procent av eleverna fått en 1-2 på 

läsförståelsedelen och skulle enligt testets utformare behöva utredas närmre för att utröna om 

de behöver specialpedagogiskt stöd. Jämfört med den normerande Stanineskalan från 2003 

befinner sig eleverna generellt sett betydligt lägre. En fråga värd att ställa är varför eleverna 

presterar så mycket under medel på det diagnosticerande testet. Kanske finns svaret att finna i 

någon av de faktorer som Fredriksson och Taube (2012) menar spelar in för elevers 

läsförståelse. Ett eventuellt problem med det diagnostiska provet som skolan använder är att 

det inte räknar in kringliggande faktorer som kan spela in för elevernas resultat, varpå frågan 

får lämnas obesvarad.    

Valet till gymnasieskola är upp till varje elev att göra och man kan anta att många söker sig 

till program som intresserar dem. På grundskolenivå ses det fria skolvalet som en faktor till 

ökad segregering och att klasser homogeniserats (Fredriksson & Taube, 2012; skolverket, 

2010a). I den här studien framkommer att även klasserna på den aktuella skolan kan ses som 

homogena då deras nivåer enligt Stanine generellt sett är relativt likartade. Utan att röja 

programmen kan det konstateras att några av de teoretiska har ett väsentligt högre medel än de 

praktiska. Majoriteten av de undersökta programmen befinner sig dock under det normerande 

genomsnittet, endast två klasser befinner sig över Stanine 4 i genomsnitt. Enligt Fredriksson 

och Taube (2012) kan detta ses som ett problem då lärarens förväntningar på en klass som 

presterar sämre sjunker om klassen därigenom anses vara svag. Det kan dock ses som en 

möjlighet till att utforma arbetet främjande för en klass med lägre Staninevärden såsom 

Johansson (2010) menar. Ett syfte med det diagnostiska testet, som Johansson (2010) ser det, 

är att lärarna, genom att veta hur klassens sammantagna Stanineresultat ser ut, ska kunna 

strukturera och planera lektionerna för klassen för att på bästa sätt tillgodose allas behov. I de 

klasser med generellt låga Stanineresultat skulle lärarnas arbete med läsförståelse dra fördel 
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av att grundas på de diverse metoder och strategier som nämnts tidigare i studien. En klass 

med riktigt låga resultat behöver möjligtvis arbeta med grundläggande strategier, såsom en 

kombination av morfologi och någon av strategierna i RT, TSI eller CORI (Westlund, 2009), 

medan undervisningen i en klass med något högre resultat torde fokusera på strategier kring 

faktatexter (Lundberg, 2006).  

Det är en liten del av eleverna med låga Staninevärden som har fått specialpedagogisk hjälp. 

Huruvida detta beror på att de blivit utredda och anses klara sig själva eller andra 

bakomliggande faktorer får vara osagt eftersom den här studien inte kan svara på den frågan. 

En spekulativ faktor skulle vara att det helt enkelt inte finns resurser för att hjälpa fler.   

Enligt skolverket (2010a) är det främst pojkar som tappar i PISA 2009 undersökningen, i den 

här studien finns det, som nämnts i resultatet ingen nämnvärd skillnad mellan flickor och 

pojkars resultat enligt Stanineskalan. Det marginellt högre medelvärdet i stavning som 

framkom kan möjligen förklaras med att det i studien är dubbelt så många deltagande flickor 

som pojkar varpå resultatet kan vara missvisande.  

Vad gäller Staninevärdet på stavning är det något färre elever som fått 1-2, ca 30 procent. Hur 

dessa två värden, Stanine utifrån stavning och läsförståelse, ska ställas mot varandra är 

intressant. Vissa forskare menar att läsning består av främst två komponenter, avkodning och 

språkförståelse, medan andra vill lägga till motivation som en tredje komponent (Hoover & 

Gough, 1990; Fredriksson & Taube, 2012; Widmark, citerad i Magnusson, 2013; Rosén et. 

al., 2008; Westlund, 2009; Lundberg, 2006). Oavsett vilka komponenter som anses ingå är 

samtliga forskare överens om att ett gott ordförråd, som anses ingå i språkförståelse, är av stor 

vikt. Det som är positivt utifrån denna studie är att elevernas stavningsresultat, som hör ihop 

med ordförråd (Rockberg, 1987), kan betraktas vara gott då något fler än hälften har ett värde 

på 4 eller högre, enligt Stanine.  

En viktig faktor att ta med i beräkningen när det gäller hur god läsförståelse eleverna på den 

utvalda skolan har är hur man ställer sig till undersökningar i ämnet. Enligt Westlund (citerad 

i Carpevi, 2011) finns det svårigheter i att bedöma läsförståelse då hon ställer sig frågande till 

vad det är som bedöms och hur denna bedömning görs. Detta är något som även Johansson 

(2010) och skolverket (2010c) håller med om i relation till både LS och PISA. Hoover och 

Gough (1990) likt Widmark (citerad i Magnusson, 2013) menar att god läsförståelse bland 
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annat innebär att läsaren kan besvara frågor rörande den lästa texten, något som eleverna 

ombeds göra i det diagnosticerande testet LS. Både PISA och LS fokuserar på kunskaper 

såsom förmågan att förstå, översiktsläsning, tolkning och reflektion över texten. Då PISA 

väger in faktorer som hembakgrund, skolengagemang och läsvanor med flera ser LS enbart 

till elevernas faktiska kunskaper i stavning och läsförståelse vid det aktuella provtillfället. En 

valid fråga att ställa är om LS verkligen visar på elevens läsförståelse då provet, som består av 

tio texter, ska avklaras på 35 minuter. En elev som har god läsförståelse men inte god 

läshastighet riskerar att få lägre poäng just med avseende på att det ges begränsad tid. Att det 

är starkare samband mellan stavnings - stanine och betyg än mellan läsnings - stanine och 

betyg är intressant men kan spegla det som nämndes i metodkapitlet om svårigheten med att 

få höga värden på läsförståelsedelen då det finns risk för minuspoäng. Det som dock höjer 

validiteten för LS är sambandet mellan Staninevärdena och betygen, något som diskuteras i 

nedanstående avsnitt.      

Samband mellan Stanineresultat och betyg 

Resultatet av undersökningen visade positiva samband mellan ju högre Staninevärde eleven 

har i stavning likväl som i läsförståelse och betygen i de respektive ämnena. Detta bekräftar 

alltså det som Fredriksson och Taube (2012) likväl som Westlund (citerad i Carpevi, 2011) tar 

upp om att god läsförståelse är grunden för lyckad skolgång. Ju bättre läsförståelse en elev har 

desto bättre kommer denne generellt att prestera i majoriteten av ämnen i skolan. En intressant 

fråga är varför sambandet är starkare mellan betyg och stavning än mellan betyg och 

läsförståelse. Är elevernas läsförståelse bättre eller sämre när de ställs inför vardagliga texter, 

hur påverkar provsituationen, tiden och bedömningen deras resultat?  

Bråten (2008) lyfter fram vikten av ett gott ordförråd, framförallt under skolans senare år, som 

en viktig faktor för god läsförståelse. I den här studien stämmer korrelationen mellan resultat i 

stavning och betyg synnerligen överens, något som kan indikera att eleverna har just ett gott 

ordförråd. Goda stavningskunskaper kan härledas till att eleven har god morfologisk kunskap 

och även gott ordförråd, något som flertalet forskare i undersökningen anger som ytterst 

viktigt för läsförståelsen (Lundberg, 2006; Rockberg, 1987; Westlund, 2009; Bråten, 2008). 

Då korrelationen mellan resultaten i läsförståelse och betyg även de är starka, om än inte så 

starka som för stavning och betyg, kan detta indikera att det krävs mer än ett gott ordförråd 

för att tolka och analysera en text. Westlund (2009) menar att det är viktigt för läraren att 
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diskutera och arbeta med begrepp på ett sådant sätt att det utvecklar elevernas läsförståelse. 

Ett ord är ett ord och det är först när det sätts in i rätt kontext som det får mening (Lundberg, 

2006). Lundberg (2006) menar vidare att det är viktigt att arbeta med faktatexter i alla ämnen 

för att skapa denna förståelse och för att eleverna ska upptäcka textens bakomliggande 

mening. En intressant poäng som Lundberg (2006) för fram är att lärare i de äldre åldrarna 

utgår ifrån att eleverna automatiskt fått med sig läsförståelsestrategier. Ett rimligt antagande 

är att elever, särskilt de med ingående låga Staninevärden, skulle ha höjt sina betyg om de 

hade fått arbeta med strategier och metoder i läsförståelse under gymnasietiden. Att det är 

starkare korrelation mellan resultat i stavning och betyg än i läsförståelse och betyg kan vara 

en indikation på att det behövs mer träning i strategier för att tolka diverse texter.    

Intressant är att Hoover och Gough (1990) tar upp att all form av språk är kommunikation och 

finns det god förståelse kring det pratade språket finns det även god förståelse om det skrivna 

språket. Det nationella provet i svenska är uppdelat på just en muntlig del och en skriftlig del, 

stämmer Hoover och Goughs (1990) tes borde elever ha likvärdiga poäng på de muntliga 

såväl som de skriftliga delarna. Utan att se till elevernas fördelning enligt Stanine visar det sig 

att eleverna generellt sett har bättre betyg på den muntliga delen av det nationella provet än 

den skriftliga, se tabell 4. Detta kan tolkas som att det krävs mer än god kunskap i det verbala 

språket för att läsa och skriva.     

Elever i riskzonen 

Eftersom syftet med de diagnostiska proven i stavning och läsförståelse är att påvisa vilka 

som är i behov av stöd finns det en poäng i att undersöka huruvida det går att utröna ur 

Stanineskalan vilka elever som riskerar Icke Godkänt betyg i något ämne. Eftersom det finns 

samband mellan resultatet av proven i läsförståelse och stavning och en elevs betyg på den 

utvalda gymnasieskolan är det inte överraskande att det främst är i de grupperna som fått lägst 

resultat man återfinner elever med Icke Godkända betyg. Det är med andra ord främst i 

grupperna 1-2 men även i grupp 3 som elever skulle behöva strategier och metoder för att 

överkomma sina tillkortakommanden, främst i läsförståelse som är kärnan till alla ämnen 

(Westlund, citerad i Carpevi, 2011). Som nämnts tidigare är det komponenter såsom att ha 

morfologisk kunskap men även att kunna svara på och själv ställa frågor till texten som ligger 

till grund för god läsförståelse (Hoover & Gough, 1990; Westlund, 2009; Rockberg, 1987; 

Bråten, 2008).  
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De enskilda resultaten enligt Stanine belyser inte om en elev läser med hjälp av Top-down-

strategi eller Bottom-up-strategi, något som kan spela stor roll för hur eleven bäst ska få hjälp 

(Rockberg, 1987). Bråten (2008) tar upp vikten av samspelet mellan strategierna men det kan 

vara viktigt att elevernas svårigheter kartläggs så att lärare lättare ska kunna arbeta för att 

främja läsförståelsen. Majoriteten av Icke Godkända betyg återfinns i grupperna med 

Staninevärden 1-3 i både stavning och läsförståelse. Värt att tillägga är att 193 elever, varav 

73 som hade 1-3 på stavning och 106 som hade 1-3 på läsförståelse, trots låga poäng på det 

diagnostiska provet inte hade något Icke Godkänt betyg i de undersökta ämnena. Majoriteten 

av deras betyg befinner sig dock på Godkänt.    

Enligt specialpedagogen är det främst de med någon form av diagnos eller som har ettor på 

det diagnostiska provet som får hjälp i skolan. I den här studien har ingen hänsyn tagits till om 

en elev har en diagnos eller inte varpå resultatet inte heller visar fördelningen av de med eller 

utan diagnos som fått hjälp. Det är nämnvärt att det är relativt få med ettor eller tvåor på 

Stanineskalan på både stavning och läsförståelse som får specialpedagogisk hjälp – en 

adekvat fråga är varför de diagnostiserande proven utförs om de som presterat låga värden 

sedan inte får den hjälp de kanske behöver. På den aktuella skolan är det ca 13 procent av 

eleverna som har fått specialpedagogiskt stöd. Enligt tabell 5 och 6 finns det indikationer på 

att fler i de grupperna med låga Staninevärden hade behövt hjälp. Även elever med 

Staninevärden kring 2-3 kan tänkas vara i behov av någon form av stöd för att inte riskera ett 

Icke Godkänt betyg. Syftet med det diagnostiska provet är, enligt Johansson (2010) att 

urskilja vilka elever som behöver extra stöd i skolan och om de som presterar sämst på det 

diagnostiska provet faktiskt hade fått det stödet är det möjligt att antalet Icke Godkända betyg 

minskar. Om alla med svårigheter i läsförståelse och andra viktiga kommunikationsdelar i det 

svenska språket, såsom grammatik, stavning med flera, fått hjälp och mer tid till detta kanske 

det är möjligt att minimera antalet Icke Godkända betyg på gymnasiet generellt.  

När en elev testas utifrån dess kunskaper i läsförståelse och stavning är det möjligtvis en god 

idé att även väga in övriga faktorer som påverkar, såsom diskuterats ovan av Fredriksson och 

Taube (2012). På den undersökta skolan är det idag enbart läsförståelse, stavning och ett 

enklare brev som eleverna testas på. Enligt Johansson (2010) bör alla som hamnar på 1-2 

enligt Stanine utredas vidare för att se om de är i behov av hjälp. Om tester, likt de utförda på 

skolan, ska leda till att elever i riskzoner fångas upp behöver alla delar vägas in och beaktas. 
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Kanske är det så att inte alla elever som får en etta eller en tvåa enligt Stanineskalan behöver 

specialpedagogisk hjälp men om alla faktorer finns inräknade i bedömningen av deras 

kunskaper och nivå innan gymnasietiden finns det möjligtvis en chans att färre riskerar 

underkänt i något ämne?  

Enligt undersökningen är det, som nämnts ovan, ungefär en tredjedel av alla elever i 

Staninegrupp 2-3 i stavning och något färre elever i samma grupper i läsförståelse som fått 

minst ett Icke Godkänt betyg. Rosén et.al (2008) menar att elevens självkänsla och inställning 

till läsning spelar stor roll för elevers läsning, varpå de som får låga Staninepoäng möjligtvis 

bör få mer uppmärksamhet och uppmuntran när det kommer till läsning.     
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6. Sammanfattning av studien 
 

 

Ju mer begreppet läsförståelse och dess innebörd undersöks desto mer framträder en ytterst 

komplex bild. Lärare vittnar om att eleverna i allt mindre utsträckning förstår vad de läser 

varpå det är viktigt att ha valida mätinstrument för att fånga upp de elever som riskerar att 

lämnas åt sitt öde. Dessa mätinstrument behöver dock uppbackning i form av att de elever 

som riskerar att hamna under godkänd nivå verkligen får den hjälp de behöver. I den här 

studien undersöks läsförståelsen på en utvald skola, huruvida det finns samband mellan en 

elevs läsförståelse mätt i Stanine och dess betyg, samt om det går att utröna vilka elever som 

ligger i riskzonen för Icke Godkända betyg på gymnasiet. Det visar sig att den aktuella 

skolans genomsnittliga Staninevärden är lägre än den normerande skalan från 2003. Det finns 

dock stora skillnader mellan elever och klasser. Det viktigaste som framkommit i studien är 

dock att det finns ett starkt samband mellan det värde en elev fick på Stanineproven och deras 

betyg. En elev som fått låga resultat i Stanine har alltså generellt sett fått låga betyg medan en 

elev som fått höga resultat i Stanine generellt sett har fått höga betyg.     

 

Den här studien säger inget om hur de enskilda lärarna på skolan arbetar med 

läsförståelsestrategier och metoder däremot pekar aktuell forskning på att de bör göra det. I 

den här studien påvisas sambandet mellan främst stavning men även läsförståelse och elevers 

betyg, varpå arbetet med att ge elever verktyg för hur de ska hantera olika texter framstår som 

ytterst viktigt. Specialpedagogen fokuserar på ordbildning, suffix och prefix varpå det kanske 

är så att lärarna i samtliga ämnena bör fokusera på förståelsen och verkligen diskutera texter, 

främst i de klasser där flertalet presterar låga poäng enligt Stanine-skalan men även i övriga 

klasser.    

 

Den enda faktorn som Fredriksson och Taube (2012) lyfter som är möjlig för skolan att 

påverka är just skolan. Såsom skolverket (2010a) ser det är individualisering en del i skolans 

arbetssätt som behöver omarbetas. Westlund (2009) menar att grundläggande i 

undervisningen bör vara samarbete och diskussion. Med stöd i den litteratur som återfinns i 

studien är det rimligt att utgå ifrån att skolans främsta arbete bör sträva åt att främja och öka 

motivationen för läsning då det är det, och arbetet med att ge elever metoder och strategier, 
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som ökar läsförståelsen och läsförmågan (Rosén et al., 2008; Widmark citerad i Magnusson, 

2013; Westlund, 2009; Fredriksson &Taube, 2012).     

 

Ett syfte med den allmänna skolplikten är att skapa framtidens samhällsmedborgare och rusta 

dagens elever för att själva ta sig an verkligheten utanför skolans väggar. Flera av forskarna i 

den här studien belyser att det är ett demokratiproblem när många elever och 

samhällsmedborgare inte är medvetna om vad de läser (Fredriksson & Taube, 2012; Westlund 

citerad i Carpevi, 2011). Skolan bör med detta i åtanke sträva efter att så många elever som 

möjligt med svårigheter får adekvat hjälp för att inte hamna utanför samhället. Hur denna 

hjälp ser ut är utanför denna studies ramar.   

 

 

 

7. Vidare forskning 
 

 

Då god läsförståelse ses som en basfärdighet och som nyckeln till att klara sig bra i skolan, 

och i förlängningen fullt ut kunna ta del i samhället, hade det varit ytterst intressant att 

undersöka hur lärare praktiskt arbetar med texter i klassrummet. Det hade varit intressant att 

genomföra gruppintervjuer för att utröna hur lärare, i andra ämnen än språkämnen, ser på 

läsförståelse och hur de anser att de bäst bör arbeta för att främja läsförståelse. Eventuellt 

kunde intervjuerna kompletterats med observationer i klassrummet för att där se hur de 

faktiskt arbetar med texter.  
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