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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur progressionen i läsförståelse avseende 

process tre, att sammanföra och tolka information idéer samt reflektera, ser ut mellan årskurs 5 och 

6. Genom studien skapas en inblick i hur resultaten i läsförståelseprocess tre skiljer sig mellan 

årskurserna och om det sker en progression. Valet av studiens metod är av kvantitativ och komparativ 

karaktär där en sekundäranalys genomförs av två rådatainsamlingar från Institutionen för nordiska 

språk, Uppsala universitet, samt projektet Inkludering genom lärande i grupp, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. De teoretiska utgångspunkterna är ett 

sociokulturellt perspektiv, kognitiv mognad samt transaktionsteorin för att fånga olika aspekters 

påverkan på elevers läsförståelse. Resultatet visar att elever i årskurs 6 presterar bättre än elever i 

årskurs 5 i majoriteten av uppgifterna. Detta kan bevisas genom att eleverna i årskurs 6 tillhandahåller 

fler elever inom de högre poängangivelserna i relation till årskurs 5. En intressant iakttagelse är att 

detta resultat är överensstämmande på majoriteten av uppgifterna förutom på en där eleverna i 

årskurs 6 har ett större elevantal inom den lägsta poängangivelsen i jämförelse med eleverna i årskurs 

5. 

 

 

Nyckelord: Läsförståelse, läsförståelseprocesser, årskurs 5 och 6, sociokulturellt perspektiv, 

transaktionsteorin, kognitiv mognad, svenska 
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1. Inledning 

Vårt samhälle ställer stora krav på god läsförståelseförmåga. För att kunna närvara i samhället och ta 

del av såväl nyheter, arbetsliv och samhällsdebatter menar Bråten (2008, s. 24) att läsförståelse är 

nödvändigt. Även Reichenberg (2008 s. 7) pekar på att läsning är grunden för att elever ska tillägna sig 

och utveckla kunskaper inom skolans alla ämnen; ”[g]od läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta 

av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare”. 

Med detta tydliggörs hur viktig läsförståelse är för elever och deras framtid. 

 

Gällande elevens läsförståelseförmåga beskriver styrdokumenten i kursplanens centrala innehåll att 

elever utvecklas i en progression. De går från att i årskurs 1-3 förstå och tolka texter samt utveckla 

förmågan att anpassa läsningen efter textens form och innehåll till att i årskurs 4-6 utveckla 

lässtrategier som ingriper att exempelvis kunna urskilja texters budskap (Skolverket, 2011a, s. 223-

224). Nationella prov i svenska för årskurs 6 konstrueras i uppdrag av Skolverket och behandlar 

förmågor som står utskrivet i kursplanen för årskurs 6 gällande läsförståelse (Skolverket, 2008). För att 

förenkla översikten över elevers läsförståelseförmågor har Skolverket utarbetat fyra 

läsförståelseprocesser vilka utformats med inspiration från PIRLS förståelseprocesser. PIRLS, Progress 

In International Reading Literacy Study, är en internationellt jämförande studie som bland annat 

undersöker elevers kunskaper i läsförståelse i årskurs 4. De fyra läsförståelseprocesserna är uppdelade 

i frågor som mäter elevers förmågor att identifiera och dra enkla slutsatser samt tolka och värdera en 

text. Enligt studier från Skolverket har det framkommit att svenska elever har svårare gällande 

förmågan att tolka och värdera en text, vilket avser läsförståelseprocess tre och fyra. Detta resultat 

har varit överensstämmande sedan 2001 vilket följaktligen resulterar i att dessa förmågor haft sämst 

resultat bland svenska elever i 17 års tid (Skolverket, 2017, s. 7, 27). 

 

Då studier visar att svenska elever har svårare gällande förmågan att sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera kommer denna studie att undersöka hur elever i årskurs 5 och 6 

presterar i relation till denna läsförståelseprocess. Detta undersöks genom 2014 års nationella prov i 

läsförståelse genom resultat från uppgifter gjorda av elever i årskurs 5 och 6 som behandlar 

läsförståelseprocess tre. Därigenom kan studiens frågeställningar besvaras då intresset avser att se om 

det finns en progression mellan årskurs 5 och 6 resultat i relation till läsförståelseprocess tre. 

Ytterligare bakomliggande skäl till studiens syfte grundar sig i att det existerar lite forskning gällande 

läsförståelseprocesserna (Westlund, 2009, s. 48-49). 

 



 

6 
 

I vår kommande yrkesroll som mellanstadielärare ser vi det relevant att undersöka om det sker en 

progression i elevers läsförståelseutveckling under ett år. På grund av den ovannämnda forskningens 

utfall där process tre är en av de förmågor elever presterar sämst i anser vi att det är av vikt att 

undersöka om det sker en utveckling för att skapa oss en inblick i hur elever presterar i läsförståelse i 

de nämnda årskurserna. Genom detta kan en medvetenhet kring läsförståelseutveckling skapas vilket 

kan komma att påverka hur undervisningen i svenska och läsförståelse utformas. Om 

läsförståelseutvecklingen exempelvis är omärkbar under ett år bör undervisningen lägga större fokus 

på läsförståelse på mellanstadiet.  

 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetet i studien är jämnt fördelat mellan båda skribenter. Texten har skrivits och omarbetats 

tillsammans för att båda ska få en inblick och möjlighet att uttala sig. Förarbetet kring insamling av 

tidigare forskning och litteratur har skett gemensamt. Samtliga delar i studien har författats 

tillsammans förutom de två insamlade undersökningsmaterialen vilka studerar resultaten i årskurs 5 

och 6. Undersökningsmaterialet består av två olika rådata med 200 rättade elevsvar vardera, det vill 

säga totalt 400 rättade elevsvar. Studiens författare valde att analysera en rådata var, Hanna 

sammanställde och analyserade rådata för årskurs 5 och Karolina för årskurs 6. Sammanfattningsvis 

har fördelningen varit likvärdig och tillsammans bidragit till det slutgiltiga resultatet.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt introduceras begreppet läsförståelse genom definition, genom en historisk tillbakablick 

samt genom att lyfta betydelsen av god läsförståelse. Vidare lyfts läsförståelsestrategier och dess 

betydelse för läsförståelseförmåga. Dessutom presenteras olika faktorer som har inverkan på elevers 

läsförståelse och slutligen redogörs hur läsförståelseförmåga kan undersökas hos en läsare utifrån fyra 

olika typer av läsförståelseprocesser med fokus på process tre.  

 

2.1 Definition av läsförståelse 

Begreppet läsförståelse definieras enligt svensk ordbok (2009) som förståelse av vad man läser.  

Enligt forskning är läsförståelse inte något som utvecklas per automatik genom läsning. Westlund 

(2009, s. 12, 70) anser att förståelsen utvecklas i en komplex process som är beroende av olika faktorer 

hos läsaren. Även Snow och Sweet (2003, s. 1) definierar läsförståelse som en process där mening 

utvinns och konstrueras. De förklarar att processen medför att läsaren formulerar en representation 

av information som genereras av avkodningen. Det integreras med andra ord ny information med äldre 

i texten för att väcka förståelse för den. Likt Snow och Sweet samt Westlund pekar Perfetti m.fl. (2005, 

s. 228-229) på att läsförståelse uppkommer i en process där läsaren skapar representationer av 

budskapet i en text. Processen är således beroende av att bringa existens av en representation genom 

faktorer av språklig karaktär samt genom egna erfarenheter.  

 

Bråten (2008, s. 14-16) definierar läsförståelse som: “Läsförståelse är att utvinna och skapa mening 

när man genomsöker skriven text och samspelar med den”. Skriven text definieras som text på papper, 

skärm eller grafiska framställningar av bilder eller kartor. Då samtliga författare och forskare förefaller 

eniga vad gäller definition av läsförståelse kommer denna studie utgå från Bråtens definition av 

läsförståelse. Detta eftersom den fångar övrigas begreppsbestämningar som innefattar att läsaren ska 

fånga textens innebörd och därefter med hjälp av egen förförståelse, skapa sig en bild av texten. 

 

2.2 Läsförståelse ur ett historiskt perspektiv 

Läsrörelsen kom till på 1600-talet då vikten främst låg på att kunna läsa snarare än att förstå det lästa. 

Enligt Westlund (2009, s. 48-49) har läsförståelseforskningen endast bedrivits i några decennier då 

fokus legat på avkodning och flyt. Läsforskare har under större delen av 1900-talet haft övertygelsen 

att avkodning och läsförståelse utvecklats parallellt. Dock har läsforskningen de senaste 30 åren 
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kommit till insikt att avkodningsförmåga samt språkförståelse istället har åtskilda processer. Under 

1970-och 1980-talet blev läsforskningen tvärvetenskaplig vilket idag är bakgrunden till att läsförståelse 

anses vara både en kognitiv och språklig process där även socioekonomiska och kulturella faktorer 

spelar in (Westlund, 2009, s. 71-72). Westlund menar att läsning sedan 1900-talet bedömts som en 

aktiv process där läsförståelse omfattar faktorer som problemlösning, egna uppfattningar samt kritiskt 

tänkande. Läsförståelse ses därav som ett samband mellan text och läsare där förförståelse och 

erfarenheter är av avgörande betydelse. Likt Westlund lyfter Bråten (2008, s. 24) att utvecklingen 

gällande läsning har utvecklats framåt. Från 1700-talets idé att lära och läsa främst religiösa texter och 

utantillinlärning, till läsning för meningsskapande där förståelsen anses vara en förutsättning och en 

av de avgörande kompetenserna för att kunna delta i samhället. 

 

2.3 Betydelsen av läsförståelse 

Enligt Reichenberg (2008, s. 7) är läsning grunden för att elever ska tillägna sig och utveckla kunskaper 

inom skolans alla ämnen. Stensson (2006, s. 7) lyfter att elevers läsning är nödvändig, speciellt för att 

klara av att möta det samhälle och den globaliserade värld som råder. Angående detta har skolan en 

avgörande roll, Stensson skriver:  

 

Om de unga inte lär sig att läsa på ett djupare sätt- tolka och reflektera över 
det lästa- har de heller ingen möjlighet att kritiskt granska sin omvärld, 
påverka och försöka förändra den. Då är det inte mycket bevänt med vår 
demokrati.  

 

Även Bråten (2008, s. 11) menar att läsförståelse är av betydelse för att kunna delta i det 

kunskapssamhälle som råder. Bråten syftar därmed inte enbart till utbildningssystemet där olika texter 

brukas, utan även till att kunna läsa och ta del av information i ett vidare samhällsperspektiv. 

Läsförståelse ses därmed som betydelsefullt för att kunna ta del av samhällets demokratiska utveckling 

samt för att kunna påverka viktiga beslut. Även Westlund (2009, s. 11) lyfter läsförståelseförmågans 

betydande roll gällande elevers framtida studier eftersom brist i förståelse leder till sämre 

ämneskunskaper och antagningsvis till ett försämrat betyg vilket i sin tur påverkar möjligheten till 

vidare studier. Westlund pekar även på läsförståelseförmågans roll till vårt kunskaps- och 

informationssamhälles allt mer ökade krav på individens förmåga att kunna sortera, värdera och 

kritiskt granska olika texter.  
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2.4 Läsförståelsestrategier 

Läsförståelsestrategier kan förklaras som mentala verktyg som läsaren använder för att förstå en text 

(Bråten, 2008, s.14). Westlund (2009, s. 96) pekar på att läsförståelsestrategier är ett svåröverskådligt 

begrepp eftersom det existerar åtskilliga faktorer som samspelar vid läsarens utveckling av 

läsförståelse. Aktiva läsare anpassar strategier och vet hur de ska användas beroende på texttyp och 

läsningens mål (Reichenberg, 2006, s. 219). Eftersom läsförståelsestrategi är ett komplicerat begrepp 

samt att det nästintill är omöjligt att veta vad läsaren tänker, använder Skolverket fyra 

läsförståelseprocesser vilka är framtagna i samband med läsförståelsetestet PIRLS. Dessa benämns 

PIRLS ramverk och ställer krav på att läsaren har strategier att gå till när mening ska skapas i relation 

till texten (Skolverket, 2012a, s. 6). 

  

PIRLS ramverk är till stor del skapat efter Judith Langers teori om hur läsaren i olika faser skapar 

förståelse av en text. Langer (2005, s. 31, 35) menar att läsaren skapar föreställningsvärldar ur den 

samlade förståelsen vid en viss tidpunkt, vilket är ett resultat av den pågående processen mellan jaget 

och texten. Langer redogör för att föreställningsvärldarna utvecklas i olika faser som grundar sig i 

läsarens erfarenheter och förväntningar. I den första fasen har läsaren gärna en referenspunkt som 

hen utgår från, läsaren närmar sig en text genom att gå in på ytan och förstår enskilda detaljer samt 

hur de är relaterade till varandra. I nästa fas fördjupas textvärlden, ny information från texten används 

för att fundera över känslor och relationer som finns i textens handling. I den tredje fasen jämför 

läsaren det lästa med tidigare erfarenheter och drar paralleller till sitt egna liv för att närma sig texten. 

I den sista fasen går läsaren ur föreställningsvärlden och fokuserar på textens struktur och litterära 

ämnen. Utifrån Langers teori samt PIRLS ramverk kan läsandet av texter samt läsförståelsefrågor 

betraktas som en del av de faktorer som ger eleverna möjlighet att öva sin läsförståelse. 

 

2.5 Läsförståelseprocesser 

Nationella proven i svenska och PIRLS är två tester som bland annat undersöker elevers läsförmåga. I 

texterna finns uppgifter med avsikt att testa elevers läsförståelse vilka undersöks utifrån fyra olika 

typer av processer eller strategier (Skolverket, 2012a, s. 6). Dessa benämns i kursplanen som 

lässtrategier eller läsförståelseprocesser, och i PIRLS som läsprocesser. Även om terminologin 

förefaller olika finns en överensstämmelse i hur läsförståelse betraktas eftersom de båda stämmer 

överens med kunskapskraven i kursplanen i svenska för årskurs 4-6 (Skolverket, 2012b, s. 25; 

Skolverket, 2012b, s. 26). I båda fallen används processerna eller strategierna för att utveckla frågor 
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som ska göra det möjligt för elever att uppvisa olika förmågor och kunskaper i hur de skapar mening 

utifrån skriven text.  

 

I denna studie kommer Skolverkets benämning av de fyra processerna att användas eftersom dessa 

tillämpas i nationella proven i svenska. Läsförståelseprocesserna kan delas in i textbaserade processer, 

vilket behandlar process ett och två samt tolkande och värderande processer, vilket inkluderar process 

tre och fyra. Nedan listas Skolverkets (2016a; Mullis m.fl., 2012, s. 88) benämning av de fyra 

läsförståelseprocesserna: 

  

1. Hitta efterfrågad information. 

2. Dra enkla slutsatser. 

3. Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. 

4. Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. 

  

Att hitta efterfrågad information innebär att läsaren ska hitta och återge information som uttryckligen 

står i texten. Med andra ord behöver läsaren inte göra egna tolkningar men det krävs att läsaren har 

förståelse för relevansen av det lästa för att besvara denna typ av fråga. Att dra enkla slutsatser innebär 

att informationen som efterfrågas går att hämtas från ett eller flera olika ställen i texten. Läsaren 

behöver därför dra egna slutsatser kring hur delarna hör ihop, exempelvis kan det handla om att läsa 

mellan raderna. Att sammanföra och tolka information och idéer ur texten samt reflektera innebär att 

läsaren ska lyfta fram och ha förståelse för underliggande budskap och meningar i texten samt kunna 

koppla egna erfarenheter till det lästa. Till sist innebär process fyra, att granska och värdera innehåll, 

språk och textuella drag, att läsaren kan ställa sig utanför texten och granska och värdera exempelvis 

textens begrepp och texttyper. Läsaren bör även kunna förklara funktionen i texten samt även i 

eventuella bilder, tabeller och rutor (Skolverket, 2016a). Fördelen med att dela in frågor i 

läsförståelseprocesser är att läraren och läsaren får en överblick över vad av det lästa läsaren har 

förståelse för och inte. I följande studie kommer strategin att sammanföra och tolka information och 

idéer samt reflektera primärt att behandlas och kommer även definieras som process tre.  
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2.5.1 Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 

Process tre är som tidigare nämnt en av de fyra läsförståelseprocesser som Skolverket utgår från vid 

utformning av läsförståelsefrågor till nationella provet i svenska. För att besvara studiens syfte kommer 

fokus ligga på process tre som sammanlagt utgör 30 procent av totala antalet frågor i nationella proven 

i svenska och PIRLS. Hälften av dessa frågor syftar till att läsa för en litterär upplevelse och återstående 

för att förvärva och använda information (Mullis. m.fl., 2012, s. 62).  

 

I uppgifter som behandlar process tre testas läsarens förmåga att bearbeta flera delar i en text. Detta 

innebär att läsaren kan göra kopplingar mellan implicit uttryckta delar som är placerade i olika delar 

av texten. Dessutom behöver läsaren ha kunskapen att göra kopplingar mellan det som står i texten 

till egna erfarenheter och kunskaper. Med andra ord skapar läsaren en helhetsförståelse av texten 

genom att interagera personliga kunskaper och erfarenheter med den skrivna texten. I och med att 

läsaren gör en tolkning och en integrering av olika delar av texten kopplat till egna erfarenheter och 

kunskaper kommer läsaren frambringa en enskild bild av det skrivna, baserat på personens unika 

upplevelser och färdigheter (Skolverket, 2012a, s.12). Mullis m.fl. (2015, s. 21) presenterar några typer 

av uppgifter som testar läsarens kunskaper i process tre där läsaren måste inneha förmågan att: 

 

• Kunna dra slutsatser av det övergripande temat för texten  

• Fundera över olika möjliga sätt att agera annorlunda än det som står i texten  

• Jämföra och ställa olika typer av information emot varandra. 

 

Enligt flera studier gjorda år 2001 och framåt har det visat sig att svenska elever har svårare att tolka 

och värdera en text snarare än att identifiera och dra enkla slutsatser (Mullis m.fl. 2012, s. 96, 102). 

Tolka och värdera integreras således i denna process eftersom läsaren måste besitta förmågor som 

inkluderar att jämföra och väga information mot varandra. Sett ur ett nationellt perspektiv presterar 

svenska elever bra beträffande förmågan att både tolka och värdera samt identifiera och dra enkla 

slutsatser. Dock har det visat sig en nedgång i elevernas resultat, både inom nationella och 

internationella tester. Anledningen till denna nedgång grundar sig bland annat i socioekonomiska 

förändringar i samhället samt ändringar i skolsystemet vilket resulterar i skillnader gällande elevers 

läsförståelseförmåga (Folkeryd m.fl., 2017, s. 333).  

  



 

12 
 

2.6 Faktorer som påverkar elevers läsförståelse 

Flera forskare menar att läsförståelse påverkas av olika faktorer. Däribland lyfts automatisering som 

en viktig grund för att få flyt i läsningen då det frambringar liv i texterna genom exempelvis rätt 

satsmelodi. Flytet i läsningen är tätt sammanlänkade med läsförståelsen då den fungerar som en bro 

mellan avkodningen av ord och förståelsen (Lundberg och Herrlin, 2005, s. 13-14). Förutom flyt i 

läsningen bör läsaren enligt Taube  ha ett gediget ordförråd. Detta instämmer även Bråten (2008, s. 

49-7) med då det är av största vikt att eleverna innehar en språklig kompetens, vilket innefattar 

ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet samt verbalt minne.  

 

Detta instämmer även Herkner med som menar att de båda komponenterna avkodning och förståelse 

är nödvändigt för att läsförståelse ska uppnås. När ordavkodningen är fullt automatiserad och när 

läsaren inte medvetet behöver tänka ut vad som står skrivet i texten har läsaren uppnått den 

ortografisk-morfemiska processen av läsutveckling (Herkner, 2011, s. 31-33). I figur tre åskådliggörs 

ortografisk-morfemiska processens utveckling vilket bygger på att läsaren har uppnått de tidigare 

processerna och därav tillägnat sig kunskaper som bygger på fullgod och automatiserad ordavkodning. 

 

 
Figur 3. Stadier i avkodningsutvecklingen efter en modell av Høien & Lundberg (1999, s. 45). 

  

The Simple View of Reading är en modell Herkner (2011, s. 31-33) använder för att beskriva samspelet 

mellan avkodnings- och förståelseprocesser. I denna modell presenteras de ovannämnda faktorerna 

avkodning och förståelse vilka båda behövs för en fullgod läsning, synen på läsning uttrycks i formeln 

L = A x F (där L står för läsning, A är avkodning och F förståelse). I modellen och genom formeln 

åskådliggörs att om någon av dessa faktorer inte fungerar blir det ingen läsning. Det blir inte heller 

någon läsförståelse om personen inte förstår det den avkodat. Eftersom de båda komponenterna 



 

13 
 

förhåller sig till varandra i ett multiplicerbart förhållande måste både A och F vara större än noll för att 

läsningen ska fungera. En god avkodningsförmåga är alltså inte en garanti för en god läsförståelse.  

 

Ytterligare faktorer som påverkar läsförståelse är kognitiva förmågor och erfarenhet (Bråten 2008, s. 

61). De kognitiva förmågorna kan bland annat förklaras som intellektuella aktiviteter som i 

lässituationen är ständigt aktiva för kontroll av förståelse för läsningen. Förmågorna innefattar olika 

strategier som handlar om att kunna granska och värdera den personliga förståelsen av läsningen samt 

sammanfatta och strukturera den lästa texten. Det ingriper även strategier som används för att 

bearbeta och koppla texten till egna upplevelser och erfarenheter. Bråten liksom Taube (2007a, s. 62) 

menar att detta gör texten mer begreppsbar när egna associationer kan göras till den. 

 

Vidare lyfts motivation som en faktor med inverkan på läsarens läsförståelse. Motivation är ett 

begrepp som beskriver individens drivkraft och intresse och är ett centralt begrepp vad gäller elevens 

skolgång där elevens handling kan påverkas av elevens motivation inom skolarbetet (SAOL, 2006, s. 

587). För att väcka motivation hos eleven upplyser Carr (2013, s. 174) att uppgiften bör vara kopplad 

till eleven och elevens intressen. Detta instämmer även Bråten med som menar att läsaren kommer 

vara mer angelägen att göra uppgifterna om läsaren känner intresse och engagemang genom en inre 

drivkraft gentemot texten (Bråten, 2008, s. 75).  

 

2.7 Läsförståelse i olika årskurser i kursplanen för svenska 

I läroplanen står det skrivet att svenskämnesundervisningen ska genomföras på ett sätt som stimulerar 

elevernas läs- och skrivintresse. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper inom både det 

svenska språket samt användandet av språket. Undervisningen ska därmed ge eleverna tillfälle att 

utveckla det talade och skrivna språket som de kan tillämpa i olika kontexter (Skolverket, 2016b, s. 

247). Texterna som eleverna möter på mellanstadiet är mer komplexa än texterna på lågstadiet, 

exempelvis är syntaxen mer krävande, vokabulären mer specialiserade samt begreppen mer abstrakta 

(Wharton-Mc Donald & Ericksson, 2009, s. 354). I och med att eleverna möter svårare texter ges de 

tillfälle att vidareutveckla läsförståelsen och på så sätt är elevers lärande framåtskridande. Vidare ska 

undervisningen stödja eleverna i att tolka olika sorters texttyper samt öva sig i att förstå omvärlden 

genom mötet av olika typer av texter för att vidareutveckla förmågan (Skolverket, 2016b, s. 247-249). 

 

I årskurserna 1-6 har lässtrategier en central roll i undervisningen. Arbetet gällande lässtrategier följer 

en progression där eleverna i årskurs 1-3 arbetar för att knäcka koden samt möta lässtrategier som de 
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kan använda för att tolka och förstå olika texter. Fortsättningsvis ska eleverna i årskurs 4-6 lära sig 

strategier för att urskilja budskap i text som både är synliga och underbyggda (Skolverket, 2016c, s. 

12). Kunskapskraven för årskurs 6 i ämnet svenska uttrycker att elever för betyget E gällande 

läsförståelse ska kunna läsa både skönlitterära- och sakprosatexter med flyt samt kunna använda 

lässtrategier för att förstå texter. Eleverna ska även kunna sammanfatta textinnehåll, ta fram 

huvuddelarna ur texten samt koppla till egna erfarenheter. Dessutom ska elever kunna föra 

resonemang kring texters budskap som både är synliga och underbyggda (Skolverket, 2016b, s. 252-

253).  

 

Bakgrunden visar att läsförståelse är väsentligt för att kunna närvara i samhället och tillägna sig och 

utveckla kunskaper i skolan. Vidare lyfts faktorer som påverkar elevers läsförståelse vilka även har en 

betydande roll vid hantering av läsförståelseuppgifter som behandlar process tre där elever ska besitta 

förmågor som innefattar att kunna koppla egna erfarenheter till textinnehåll. Det framgår dessutom 

att elever har svårare med läsförståelseprocess tre i jämförelse med process ett och två vilket varit 

samstämmigt de senaste 17 åren. Slutligen redogörs att texter som elever möter på mellanstadiet blir 

mer avancerade och komplexa vilket resulterar i att det sker en progression i 

läsförståelseundervisningen. Med bakgrund av detta kommer denna studie att fördjupa sig i om det 

finns skillnader på gruppnivå mellan årskurs 5 och 6 i läsförståelse och om det existerar en progression.  
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3. Forskningsöversikt 

Då det existerar en begränsad mängd av tidigare forskning gällande hur elever i årskurs 5 och 6 

presterar i relation till läsförståelseprocesserna kommer forskningsöversikten lyfta forskning kring 

vilka faktorer som kan ligga till grund för prestationen gällande läsförståelse (Westlund, 2009, s. 48-

49). Dessutom lyfts tre studier vilka behandlar läsförståelse på mellanstadiet. 

 

3.1 Vilka faktorer påverkar elevers läsförståelse på mellanstadiet? 

I detta avsnitt presenteras forskning som undersöker faktorer som har inverkan på elevers 

läsförståelse. Faktorer som påverkar läsförståelse är bland annat automatisering, kognitiva förmågor, 

erfarenhet samt motivation, vilka redogörs mer djupgående nedan.  

 

3.1.1 Automatisering 

Som tidigare nämnts är läsförståelse en komplex process som påverkas av olika faktorer. Däribland 

lyfts god ordavkodning som relevant eftersom läsaren kan ägna uppmärksamheten åt förståelsen för 

det lästa istället för att fokusera på enskilda ord och meningar (Bråten, 2008, s. 47; Westlund, 2009, s. 

96; Lundberg och Herrlin, 2005, s. 13; Taube, 2007a, s. 62). Karlssons (2007, s. 14, 22) studie Läsa för 

att förstå och lära- utveckling av elevers läsande och lärande belyser sex lärares tankar kring 

läsförståelse. I studien framkommer det att samtliga lärare är överens om att elevers språkliga 

medvetenhet och automatisering påverkar läsförståelsen. De menar vidare att på samma sätt medför 

avsaknaden av god läsförståelse även svårigheter vid läsning och skrivning. I ytterligare en studie gjord 

av Birgitta Herkner (2011, s. 27-28, 30-31) framkommer det att ordavkodning är en viktig del i 

läsningen. Herkner redogör i sin studie för olika ordavkodningsprocesser där hon belyser hur de 

fonologiska och ortografiska ordavkodningsprocesserna stödjer varandra vid ordavkodningen.  
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Figur 2. Medelvärde för test av ortografisk och fonologisk ordavkodning från årskurs 1 till vuxen ålder1 

(Herkner, 2011, s. 31). 

 

I figur 2 ovan presenteras hur de olika processerna samspelar över tid, från årskurs 1 till vuxen ålder. 

Ordavkodningsfärdigheten som visas i figur 2 tycks utvecklas från årskurs 1 och upp till universitetsnivå 

där progressionen som sker främst gäller den ortografiska förmågan. 

 

3.1.2 Kognitiv förmåga och erfarenhet 

Ytterligare faktorer som påverkar läsförståelse är kognitiva förmågor och erfarenhet. Kognitiva 

förmågor avser bland annat färdigheten att med uppmärksamhet och visuella föreställningar kunna 

möta en text (Bråten, 2008, s. 61; Keene & Zimmermann, 2003, s. 161). Persson (1994, s. 173) har 

bland annat studerat svenska elevers kognitiva förmågor i relation till läsförståelse. I hennes 

undersökning ingick 109 elever i årskurs 5 och 155 elever i årskurs 8 där syftet ämnade att åskådliggöra 

årskursernas metakognitiva förmågor. Eleverna i årskurs 5 och 8 fick genomgå samma test i form av 

ett lucktest. Resultaten av Perssons studie indikerar på att eleverna i årskurs 8 presterade bättre på 

testet i relation till eleverna i årskurs 5. Den genomsnittliga poängen i årskurs 8 gav utfall på 30,7 poäng 

och 23,6 poäng i årskurs 5. En slutsats som kan dras är att studien visualiserar en progression i 

elevernas metakognitiva förmågor med fokus på läsförståelse mellan årskurs 5 och 8. 

 

Elevers erfarenhet och bakgrundskunskap är en viktig faktor för läsförståelse eftersom dessa förmågor 

bidrar till att tolka och sätta in texten i nya sammanhang (Sterner & Lundberg, 2002, s. 37-38; Keene 

                                                
1 Varje årskurs består av 2–3 skolklasser förutom årskurs 1 där endast en klass ingår. 
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& Zimmermann, 2003, s. 161; Bråten, 2008, s. 63; Liberg, 2007, s. 28). Eftersom läsaren tar in egna 

erfarenheter vid läsning kommer texter uppfattas olika menar Westlund (2009, s. 117). Anderssons & 

Lundgrens (2005, s. 21-22) studie har utifrån ett pedagog- och elevperspektiv undersökt begreppet 

läsförståelse samt hur lärandet sker kring läsning och läsförståelse. I resultatet av studien framkommer 

det utifrån fyra pedagogintervjuer att den sociala bakgrunden har en stor påverkan på elevers 

språkutveckling. De menar att komponenterna arv och miljö inverkar på elevers förståelse. Av 

intervjuerna framgår även att pedagogerna anser erfarenhet och tidigare kunskaper som avgörande 

för elevers läsförståelse.  

 

3.1.3 Motivation 

En ytterligare faktor som gynnar och utvecklar läsförståelsen är läsarens motivation. Om läsaren 

känner intresse och engagemang genom en inre drivkraft gentemot texten kommer läsaren vara mer 

angelägen att göra uppgifterna och på så sätt påverkas gynnas elevers skolprestationer (Bråten, 2008, 

s. 75; Westlund, 2009, s. 26; Taube, 2007, s. 92; Hedin, 1997, s. 42). Galton, Hargreaves och Pel har 

bland annat studerat elevers motivation och trivsel i skolan på låg- och mellanstadiet. I deras studie 

fick elever besvara frågor gällande hur väl de såg fram emot att gå till skolan samt hur de betraktade 

arbetsklimatet i klassrummet. I studien framkommer det att elevers trivsel och motivation i skolan 

minskar på mellanstadiet i jämförelse med lågstadiet. I slutet av årskurs 4 åskådliggörs att elevernas 

trivsel inte längre är lika hög som året innan. Dock poängteras att trots elevernas minskade trivsel och 

motivation så fortsätter eleverna att arbeta med skolarbetet på samma sätt som innan. Med andra ord 

kan en motivationsaspekt urskiljas trots undersökningens utfall då eleverna innehar en drivkraft till att 

vilja prestera trots deras minskade trivsel i skolan (Galton m.fl., 2007, s. 14-15). 

3.2 Läsförståelse på mellanstadiet 

Karin Stenlunds avhandling (2017, s. 15), Läsutveckling under mellan-och högstadiet, åsyftar bland 

annat att undersöka mellanstadieelevers läsförmåga gällande läsförståelse i svenska. I undersökningen 

testas samma elevgrupp vid två tillfällen på mellanstadiet. Elevgruppen testas först i årskurs 4 med 

hjälp av ett läsförståelsetest som ingår i diagnosmaterialet DLS för klasserna 4–6. Andra testomgången 

genomförs i årskurs 5 med hjälp av ett ämnesprov i svenska. Läsförståelsetestet och Ämnesprovet 

används för att kunna jämföra elevernas resultat i läsförståelse med ett årsintervall. I studien framgår 

det att tre av de fyra läsförståelseprocesserna i PIRLS på olika sätt finns representerade i både 

Läsförståelsetestet och Ämnesprovet, vilket resulterar i att de båda testar liknande innehållsliga 

aspekter (Stenlund, 2017, s. 50).  
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Resultatet i avhandlingen lyfter att elevernas resultat på Läsförståelsetestet i årskurs 4 har en stor 

resultatspridning. Många elever når ett högt resultat men det framgår även att ett antal elever har ett 

mycket lägre resultat än resterande. I läsförståelsetestet ligger medelvärdet på 26,9 poäng i 

undersökningsgruppen. I testet kan man maximalt uppnå 35 poäng och gränsen för att nå åldersnivån 

går vid 17 korrekt besvarade uppgifter (Stenlund, 2017, s. 64). Resultatet av Ämnesprovet som 

genomfördes i årskurs 5 visar att många elever klarade målen som prövas i provet. Dock presterade 

några få med ett lägre resultat än övriga. Elevernas genomsnittliga poäng i relation till Ämnesprovet 

gav utslag på 17,7 poäng. Maximalt kan en elev uppnå 20 poäng och för att ha ansetts ha uppnått de 

mål som prövas krävs 14 korrekt besvarade uppgifter (Stenlund, 2017, s. 65). 

 

Vid jämförelse av resultatet på Läsförståelsetestet och Ämnesprovet framkommer det att majoriteten 

av eleverna i undersökningsgruppen uppnår både åldersnivån på testet samt de mål som prövas i 

provet. Resultatet på Läsförståelsetestet i årskurs 4 kan därav för denna elevgrupp predicera resultatet 

på Ämnesprovet i årskurs 5. Dock observeras att fler elever klarar gränsen för kravnivån i årskurs 5 i 

jämförelse med årskurs 4 (Stenlund, 2017, s. 68). Stenlund (2017, s. 65) framhåller att denna fördelning 

kan ha sin orsak i att Ämnesprovet syftar till att pröva om elever nått en lägstanivå när det gäller 

uppsatta mål i svenskämnet till skillnad från Läsförståelsetestet.  

 

En annan forskningsstudie gjord av Keenan, Betjemann och Olson (2008, s. 281) visar på liknande 

resultat som Stenlunds avhandling. I denna forskning studeras olika förståelsetester med fokus på att 

undersöka vad de olika testerna mäter. För att studera detta undersöktes 510 barns resultat på tester 

i läsförståelse, hörförståelse och ordavkodning. Urvalsgruppen som genomförde testerna var mellan 8 

och 18 år och delades upp i en yngre och en äldre åldersgrupp. Den yngre åldersgruppens 

genomsnittliga ålder låg på 9,1 år och den äldre åldersgruppen låg på 13,1 år. Antalet 

läsförståelsetester som jämfördes var fem stycken och analyserades utifrån resultaten från 

urvalsgruppen (Keenan m.fl., 2008, s. 285-287). I resultaten fann de bland annat att resultaten i 

avkodning-och läsförståelsesfärdigheter bland den yngre åldersgruppen varierade stort till skillnad 

från den äldre, vilket menas att den yngre gruppens resultat var mer skiftande och därför mindre 

överensstämmande i gruppen. Den stora variansen i resultaten bland den yngre åldersgruppen visade 

även på ett lägre övergripande resultat i relation till den äldre åldersgruppen, vilket överensstämmer 

med utslaget i Stenlunds avhandling (Keenan m.fl., 2008, s. 293-294).  

 

Ytterligare en forskningsstudie har undersökt eventuella skillnader och likheter mellan årskurs 4 och 6 

läsförståelseförmågor med hjälp av ett läsförståelsetest (Persson, 2007, s. 6). 
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Undersökningsdeltagarna i studien var 80 elever fördelade på fyra klasser i årskurserna 4 och 6, två 

klasser från respektive årskurs. Resultatet från läsförståelsetestet uppvisade stora skillnader mellan 

årskurserna då den genomsnittliga poängen som eleverna i årskurs 4 erhöll låg på 16,25 poäng i 

jämförelse med den genomsnittliga poängen i årskurs 6 som låg på 23,42 poäng. Persson (2007, s. 40) 

konstaterar i sin studie att eleverna i årskurs 6 som deltog i studien var mer benägna att svara utförligt, 

korrekt och med god hänvisning till texten i jämförelse med eleverna i årskurs 4. Sammanfattningsvis 

framgår det genom studien att eleverna i årskurs 6 har en bättre läsförståelseförmåga än eleverna i 

årskurs 4.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Westlund (Skolverket, 2016d, s. 48) har teorier om läsförståelseundervisning sitt ursprung i 

kognitiv psykologi, dock betonas att allt lärande först sker i ett sociokulturellt sammanhang. Med detta 

som bakgrund kommer studien undersöka frågor med utgångspunkt i Lev Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv samt Piagets teori gällande kognitiv mognad. En ytterligare teori studien utgår från för att 

besvara frågeställningarna är Louise. M Rosenblatts transaktionsteori eftersom denna teori fångar 

olika aspekter av samspel mellan läsare och text.  

 

Det sociala samspelet och olika former av undervisning är grunden för individens utveckling enligt 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1999, s. 10). Med andra ord är undervisningen 

en väsentlig del i elevers progression. Redan från födseln förs barnet vidare i sin utveckling med hjälp 

av det sociala samspelet vilket leder till att lärande sker genom andra människor. Genom att barnet 

interagerar med andra i sin omgivning utvecklas denna och absorberar på så sätt ny kunskap (Vygotskij, 

2001, s. 10).  

 

Vidare pekar Vygotskij på att det är betydelsefullt att lärare har kännedom om vilken kunskapsnivå 

eleven ligger på för att leda eleven framåt i sin utveckling med hjälp av det sociala samspelet. Vygotskij 

brukar använda sig av begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen när han diskuterar sitt sätt 

att se på lärande och utveckling: 

 

Det är denna skillnad mellan /.../ den aktuella utvecklingsnivån som bestäms 
med hjälp av uppgifter som barnet löser på egen hand, och den nivå som 
barnet uppnår när det inte löser uppgifter självständigt, utan i samarbete, 
som bestämmer den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001, s. 329). 

 

När en elev behärskar en kunskap kan omgivningen ge stöd och vägleda eleven vidare i sin utveckling. 

Genom att klargöra elevers läroprocesser kan omgivningen främja en god och individanpassad 

lärandemiljö (Vygotskij, 2001, s. 329). Vygotskij (2001, s. 330-331) lyfter att den närmaste proximala 

utvecklingszonen har större betydelse för den intellektuella utvecklingen än den aktuella 

utvecklingsnivån hos eleven. Genom anpassad miljö och handledning gynnas eleven intellektuellt i den 

bemärkelsen att den klarar av att prestera svårare uppgifter. Allt eftersom eleven utvecklas anpassas 

omgivningen för att sträva efter ytterligare kognitiv utveckling, vilket sammanfaller med den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij sker således allt lärande i ett sociokulturellt sammanhang.  
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Samtidigt har teorier om läsförståelseundervisning sitt ursprung i kognitiv psykologi. En inflytelserik 

teoretiker inom den kognitiva psykologin är Jean Piaget. Piaget (2008, s. 82-83, 134-139) menar att 

barnet genomgår fyra olika stadier av utveckling som påverkar mognad, erfarenhet och den 

känslomässiga och sociala situationen. Det tredje stadiet i barnets utveckling, benämns de konkreta 

tankeoperationernas stadium och sträcker sig från sju till elva års ålder. Under denna tid ses barnet 

som konkret i den bemärkelsen att den är beroende av en verklighet som grund för sitt tänkande och 

handlande. Barnet utvecklar på så sätt underlag för att röra sig inom två dimensioner samtidigt, en 

möjlig och faktisk föreställningsvärld. Piagets fjärde och sista stadium definieras som de formella 

operationernas stadium och sträcker sig från elva års ålder och uppåt. Under denna tid kommer barnet 

till insikt att se bortom verklighetens gränser och börjar betrakta hypoteser som tillfälliga antaganden. 

Tidsperioden präglas av att barnet börjar använda sin fulla kognitiva kapacitet. Senare hälften av 

mellanstadiet präglas således av ett mer abstrakt tänkande där eleverna inte är beroende av ett 

konkret underlag för sitt tänkande (Piaget, 2008, s. 82-83, 134-139). 

 

Erfarenheter och den sociala situationen påverkas med andra ord i stadier enligt Piaget. Både det 

sociokulturella perspektivet och Rosenblatts transaktionsteori pekar på att erfarenheter och sociala 

situationen påverkar elevers läsning. Rosenblatt förklarar att det sker ett ständigt samspel mellan 

läsaren och texten vilket påverkar läsförståelsen. En text upplevs olika beroende på läsarens 

förförståelse samt i vilket sammanhang och vad avsikten med läsningen är. Texten tillsammans med 

läsningen skapar ett litterärt verk. Läsaren levandegör texten utifrån sitt sätt att läsa den och genom 

att koppla texten till egna erfarenheter för att på så sätt skapa ny kunskap. Detta utbyte som sker 

mellan text och läsare kan beskrivas som en transaktion (Rosenblatt, 2002, s. 37). Genom att tala om 

en transaktion istället för interaktion skapas ett sätt att avstå från separeringen av läsaren och texten 

till skilda element (Rosenblatt, 2002, s. 13-14). Vidare menar Rosenblatt (2002, s. 37) att läsaren tar sig 

an texten på olika sätt beroende på avsikten med läsningen som kan skifta i skolundervisningen och 

även i individens erfarenheter. Samma text kan läsas och uppfattas på olika sätt av olika läsare eller 

vid olika tidpunkter och under olika omständigheter av samma läsare. 

 

Rosenblatts resonemang angående transaktionsteorin är nära sammankopplad med Vygotskijs tankar 

gällande socialt samspel då de båda menar att kunskap skapas genom interaktion med omgivningen 

(Vygotskij, 2001, s. 329-331). Även Piaget (2008, s. 82-83, 134-139) lyfter den sociala situationen som 

en faktor för individens utveckling. Han menar att det sociala samspelet tillsammans med andra 

faktorer, vilka innefattar mognad och erfarenhet, utvecklas i olika stadier. Eleverna på mellanstadiet 

går från att tänka mer konkret till abstrakt och utvecklar på så sätt en full kognitiv kapacitet i slutet av 

mellanstadiet. Erfarenhet som Piaget menar utvecklas med åldern är central inom transaktionsteorin 
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eftersom att läsarens erfarenheter, som skapats i relation till omgivningen, är av stor vikt för att tolka 

textens budskap samt för att skapa ny kunskap (Rosenblatt, 2002, s. 37). Inom den sociokulturella 

teorin och proximala utvecklingszonen kan man likt Rosenblatts resonemang peka på erfarenhet som 

en faktor för elevens utveckling. Genom elevers erfarenheter och tidigare kunskaper anpassas 

handledning och miljö för att utveckla elevers kunskaper och stiger därav inom den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 2011, s. 329-331). 
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur progressionen i läsförståelse avseende process 

tre, att sammanföra och tolka information idéer samt reflektera, ser ut mellan årskurs 5 och 6. 

 

Frågeställningar: 

● Vilken likhet och skillnad finns mellan årskurs 5 och 6 resultat i relation till 

läsförståelseprocess tre?  

● Sker en progression mellan årskurserna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

6. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur det material som används i studien valts ut samt vad detta material består 

av. Dessutom redogörs för den analysmetod som används för att undersöka materialet och vidare 

presenteras genomförande av databearbetningen. Slutligen diskuteras etiska överväganden i relation 

till metodvalen.  

6.1 Material 

Studien undersöker två material som tagits fram med hjälp av det nationella provet i svenska från år 

2014 delprov B1 som testar elevers kunskaper i läsförståelse av skönlitterära texter. Materialen är 

hämtade från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet samt projektet Inkludering i 

lärande i grupp som genomförs av Uppsala universitet år 2018. Nedan beskrivs hur institutionen samt 

projektet bearbetat data samt hur studien tagit del av materialet. Dessutom presenteras provens 

utformning. 

 

Institutionen för nordiska språk tillhandahåller elevsvar från det nationella provet i svenska som skrevs 

av elever i årskurs 6 år 2014. Vid institutionens insamling av materialet gjordes ett urval där svaren 

från elever som följer kursplanen i svenska med födelsedatum 18 februari, 18 maj samt 18 augusti 

samlades in. Deras insamlade data resulterade i totalt 465 prov som denna studie fick ta del av i form 

rådata i Excel format. 

 

Projektet Inkludering i lärande i grupp syftar till att undersöka om arbetssättet kooperativt lärande kan 

bidra till att skapa inkluderande klassrum (Uppsala Universitet, 2018). För att undersöka huruvida 

arbetssättet kooperativt lärande har betydelse för elevers läsförståelseförmåga i svenska har delprov 

i nationella prov i svenska för årskurs 6 använts. Delproven fokuserar på skönlitterära texter där denna 

studie enbart tagit del av versionen av delprovet från år 2014. I projektet deltar totalt 900 elever i 

årskurs 5 där urvalet gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval som innebär att lärare som var 

intresserade av kooperativ lärande rekryterades till studien (Bryman, 2008, s. 194). De 900 deltagarna 

fördelades för att genomföra de olika delproven vilket resulterade i att totalt 200 elever genomförde 

delprovet från år 2014. Denna studie erhöll med anledning av detta totalt 200 stycken provresultat i 

form av rådata i Excel format. Då projektet har som avsikt att studera kooperativt lärande och dess 

påverkan på inkldernade klassrum finns en medvetenhet kring att vissa erhållna elevsvar mottagits 

från elever vilka kan ha blivit utsatta av en undervisning med utgångspunkt i kooperativt lärande. 

Skribenterna ser dock inte att undervisningen som eleverna utsätts för kan komma att påverka 
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studiens resultat då det finns en medvetenhet kring att samtliga lärare utövar olika former av 

undervisning oberoende av deltagande i projekt eller liknande.  

 

Studiens data baseras följaktligen på rådata från institutionen och projektet som nämns ovan. Data 

består av resultat från nationella provet i svenska från år 2014 delprov B1. I provet är rubriken för 

texterna; Kameleontpojken och Guldfisken. Då denna studie specificerar sig på läsförståelseprocess 

tre; att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera kommer endast frågor som 

behandlar denna process att analyseras. I provet finns totalt fem uppgifter som behandlar 

läsförståelseprocess tre. Inom respektive fråga ges olika poäng beroende på hur eleverna besvarat 

frågan. Nedan visas en sammanställning av bedömningsanvisningarna som demonstrerar varje 

uppgiftsformulering samt svarskrav för poängnivå. Vi ser det relevant att visa uppgifternas 

frågeställning samt vad som krävs för olika poängnivåer för att djupare urskilja eventuella skillnader i 

de olika årskursernas resultat. Värt att poängtera är att författarna i studien inte bedömt elevsvar utan 

endast tagit del av färdigrättade svar från institutionen och projektet, på så sätt har författarna inte 

påverkat studiens resultat i form av egna värderingar. 
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Figur 4. Uppgift 2, 6, 9, 11 och 15 i 2014 års nationella prov i svenska del B1 (Skolverket, 2014, s. 8-15). 

 

Som ovan nämnts redogör samtliga granskade provuppgifter för process tre. Uppgifterna har olika 

poängskalor där uppgift 2 skiljer sig från övriga med poängangivelserna 0, 2 och 4 poäng. Övriga 

uppgifter har ytterligare en poängnivå med 6 poäng (se figur 4). Med 0 poäng avses elevsvar som inte 

uppnår kriterierna som visas genom exempel i övriga poängangivelser.  

6.1.1 Urval av material 

Anledningen till valet att använda provresultat från samma nationella prov är att det inte går att 

jämföra provens resultat från olika år då de kunskapsområden i kursplanen som testas skiljer sig åt 

(Regeringens proposition, 2017, s. 18). För att få ett så representativt urval som möjligt samt för att 

besvara studiens frågeställningar, valdes materialen och elevsvaren ut med hänsyn till ett antal 

kriterier. Studien innehar en förutbestämd tidsram samt begränsade resurser, av den orsaken 

begränsas antalet elevsvar till 400 stycken då det anses vara ett rimligt antal till studiens omfattning 

(Bryman, 2008, s. 191). Denk (2002, s. 10) och Bryman (2008, s. 191) menar att ett större 

undersökningsspann ger mer tillförlitlig empiri. Av de 400 elevsvaren består 200 av dessa från 

Institutionen för nordiska språk och de resterande 200 från projektet Inkludering i lärande i grupp. 

Urvalet gjordes systematiskt på så sätt att de 200 första elevsvaren valdes ut från den insamlade data 
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från institutionen för nordiska språk efter att vi säkerställt att det inte fanns någon inneboende ordning 

eller systematik i urvalsramen. Bryman (2008, s. 185) menar att man bör säkerställa att det inte finns 

någon intern ordning för att inte skapa skevheter i urvalet. Då studien erhöll totalt 200 elevsvar från 

projektet Inkludering genom lärande i grupp behövdes inte ett systematiskt urval göras på detta 

material. 

6.2 Analysmetod 

För att besvara studiens frågeställningar används både en kvantitativ och komparativ metod. Den 

kvantitativa analysmetoden ger resultat genom olika beräkningar, exempelvis via bearbetning av data 

från olika undersökningar (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 25; Lagerholm, 2010, s. 28). Med andra ord 

samlas kvantifierbara data in och sammanfattas exempelvis i statistisk form med exakta mått och i 

genomsnittliga värden. Detta arbetssätt ger möjlighet till jämförelser mellan olika elevgrupper i 

undersökningen, till exempel mellan olika årskurser. Kvantitativa metoder ämnar analysera ett flertal 

enheter vilket gör denna analysmetod lämplig att använda i denna studie (Lagerholm, 2010, s. 230-

231). Sammantaget används en kvantitativ statistisk metod för att besvara och ge en tydlig bild av 

elevgruppens resultat i form av poäng av frågor som behandlar process tre i delprov B1. För att besvara 

frågeställningarna används även komparativ analysmetod. Denna metod ger möjlighet till att 

åskådliggöra likheter och skillnader mellan olika företeelser (Denk, 2002, s. 7). I denna studie kommer 

varje fråga som behandlar process tre att jämföras utifrån elevernas resultat, således kommer 

elevernas poäng att jämföras vid varje fråga. Resultaten av den kvantitativa samt den komparativa 

undersökningen av elevernas resultat kommer presenteras i tabeller och diagram för att ge en tydlig 

och översiktlig bild (Esaiasson m.fl., 2017, s. 358). 

 

6.2.1 Sekundäranalys 

Då studien tar del av redan insamlade data för att besvara frågeställningarna sker en sekundäranalys. 

Enligt Bryman finns det många fördelar med att ta del av redan insamlat material och genom detta 

besvara frågeställningar som personerna som samlat in informationen inte varit helt medvetna om 

(Bryman, 2008, s. 300). Fördelarna ingriper exempelvis tid och pengar samt data av god kvalité. Bryman 

lyfter att studenter som ska genomföra projekt ytterst sällan har möjlighet att generera en datamängd 

av motsvarande kvalitet på grund av brist på resurser vad gäller såväl tid som pengar. Dessutom är de 

uppsättningar av data som kommer till användning för en sekundär analys ofta av mycket god kvalité. 

Exempelvis är urvalen ofta nationella eller täcker stora delar av ett land vilket kan förefalla outförbart 

för studenter med förutbestämd tidsram (Bryman, 2008, s. 301). En begränsning som kan förekomma 
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med sekundäranalys är att författarna inte är helt bekanta med materialet på samma sätt som vid 

insamling av egna data. Det krävs exempelvis tid till att få kunskap om variablerna, hur de kodats eller 

andra aspekter av hur data organiserats (Bryman, 2008, s. 304). I denna studies fall har författarna 

varit delaktiga i projektet Inkludering genom lärande i grupp som står för ett av de insamlade 

materialen. Genom deltagandet har en förförståelse för materialet och kodning skett vilket resulterar 

i en viss kännedom om nämnda data2. Dessutom har kodning och organisering av data skett på 

liknande sätt hos båda insamlade material genom rådata i Excel dokument. 

 

6.2.2 Variabeltyp  

Beroende av undersökningen genereras olika typer av variabler (Bryman, 2008, s. 321). I denna studie 

fungerar poäng som variabler eftersom dessa visar hur eleverna presterat. Variabeln presenteras i 

form av en poängskala från 0 till 6. Denk (2002, s. 10) förklarar att variablerna som används i en 

komparativ analys ska kunna kategoriseras vilket innebär att de inte ska kunna överlappa utan vara 

tydligt åtskilda. Då studien analyserar en variabel används en univariat analys vilket ingriper att 

analysera en variabel i taget. Tekniker som används för denna analys kan vara tabeller och olika 

diagram (Bryman, 2001, s. 80, 230-231). Univariat analysmetod samt tabeller och stapeldiagram har 

använts i aktuell studie för att presentera resultaten och underlätta analysen. Bryman (2008, s. 322) 

menar att tabeller och stapeldiagram tillhör de allra vanligaste metoderna för beskrivning av 

kvantitativa data. Fördelen med stapeldiagram är att de förhållandevis är lätta att tolka och förstå.  

 

6.2.3 Bortfall av data 

Innan analys av data tog vi ställning till det interna bortfallet, det vill säga respondenternas medvetna 

eller omedvetna val att inte besvara en viss fråga (Bryman, 2008, s. 320). I materialet som mottogs från 

Institutionen för nordiska språk har dessa obesvarade frågor angivits som 0 poäng. I det andra 

materialet från projektet har dessa obesvarade frågor markerats som punkter. Av den anledningen 

beslutades att markera punkterna från materialet från projektet som 0 poäng för att få en 

överensstämmelse materialen emellan. Detta resulterar i att vi är medvetna om att 0-svaren kan bestå 

av både medvetna och omedvetna obesvarade svar. Därmed kan studien inte visa på om en elev 

försökt besvara en uppgift eller inte utan samtliga svar som inte besvarats korrekt har markerats som 

0 poäng.  

                                                
2 Med deltagande menas att författarna har rättat och kodat nationella prov som ingår i studien 

Inkludering genom lärande i grupp. Dock har författarna inte bedömt 2014 års nationella prov för 
studien.  
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6.2.4 Databearbetning 

Data som studien har tillgång till mottogs i form av Microsoft Office Exceldokument från Institutionen 

för nordiska språk samt projektet Inkludering genom lärande i grupp genom e-post. Dokumenten som 

mottogs hade överensstämmande struktur med elevkoder i den första kolumnen och uppgiftsnummer 

i de övriga kolumnerna. I cellen som möter elevkoden och uppgiftsnumret visas elevernas poäng.  

 

Bearbetningen av de båda materialen genomfördes med samma metod men separat i två olika 

Exceldokument för att kunna skilja dem åt. De 200 första elevernas poäng i dokumenten valdes och 

flyttades till ett separat dokument med samma struktur som innan. Genom manuell räkning 

sammanställdes därefter antalet elever utifrån poäng på varje fråga, detta antecknades i Excel. Den 

sammanställda data konverterades till stapeldiagram (se figur 7 och figur 8) och tabell (se tabell 1 och 

2) genom Excel. Detta för att förenkla analysen av respektive årskurs resultat för att på så sätt 

åskådliggöra om det finns en eventuell progression i relation till läsförståelseförmåga tre (Bryman, 

2008, s. 322-323; Esaiasson m.fl., 2017, s.358). 

6.3 Etiska aspekter 

Forskningsetiska aspekter har tagits i beaktande utifrån Vetenskapsrådets principer som avser att 

skydda samhällets invånare från obefogad insyn i exempelvis hemförhållanden. Studien har tagit 

hänsyn till två huvudkrav vilka benämns konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I och med att studien tar del av provresultat från nationella provet, vilka 

inte får offentliggöras, har en sekretessblankett skrivits under på Institutionen för nordiska språk (se 

bilaga 1) som främst syftar till användandet av elevlösningar för läsproven (se bilaga 1). Detta innebär 

att alla känsliga uppgifter om eleverna som kan ådagalägga elevernas identitet inte får förekomma i 

studien, exempelvis elevernas namn eller tillhörande kommun. Dock förekom endast elevernas 

kodnummer, kön och resultat i materialet som mottogs till studien vilket resulterade i att 

sekretessblanketten endast skrevs under för att visa tillförsikt och hänsyn till Institutionen för nordiska 

språks bestämmelser. 
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7. Resultatanalys 

I resultatavsnittet redovisas data av resultatet från 2014 års nationella prov del B1 som genomförts av 

elever i årskurs 5 och 6. Nedan åskådliggörs resultaten för årskurserna separat samt i jämförelse mot 

varandra för att synliggöra en eventuell progression. Uppgifterna analyserades en i taget för att 

tydliggöra resultaten på varje enskild fråga samt hur de förhåller sig till varandra.  

7.1 Årskurs 5  

I tabell 1 och figur 5 presenteras resultatet för eleverna i årskurs 5. Fråga 2 har som nämnts en 

poängskala med tre nivåer; 0, 2 och 4. Detta skiljer sig från resterande uppgifter där poängskalan 

sträcker sig upp till 6 poäng. 

 

 
Figur 5. Antal elever på respektive frågas poängfördelning för årskurs 5. 

 

Vid analys av uppgift 2 framkom det att nästan en fjärdedel av eleverna, 53 stycken, fick 0 poäng. 

Dessutom visade resultatet på uppgift två att majoriteten av eleverna, 118 stycken, visade kunskaper 

för 2 poäng. Ytterligare en uppgift som visade flest 2-poängsvar är uppgift 6 där 77 stycken elever 

visade kunskaper för 2 poäng. I uppgift 6 går det även att urskilja att antalet elever i poängangivelserna 

0 och 6 är lika stora med 33 stycken elever vardera. På liknande sätt som i uppgift 6 går det i uppgift 9 

att åskådliggöra en likhet mellan två poängangivelser med en avvikelse på 4 stycken elever. I denna 

uppgift erhöll 74 respektive 78 stycken elever 2 respektive 4 poäng. En ytterligare utmärkande 

iakttagelse gällande uppgift 9 är att 1 av 200 elever uppnådde kvalitéer för 6 poäng. Resultaten för de 

två återstående uppgifterna, 11 och 15, visar likheter i elevernas prestation. I både uppgifterna har ett 

högt antal elever uppvisat kunskaper för poängangivelserna 4 och 6. I relation till den totala 
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elevmängden på 200 elever per uppgift tilldelades 145 stycken elever 4 eller 6 poäng på uppgift 11, 

medan 164 stycken erhöll de nämnda poängen i uppgift 15. Ytterligare en likhet som visas i resultaten 

av uppgift 11 och 15 är att de båda har ett lågt elevantal som mottog 0 poäng. Detta elevantal 

motsvarar cirka 10% av totala antalet elevsvar.  

 

Tabell 1. Antal elever på respektive frågas poängfördelning för årskurs 5. 

 

7.2 Årskurs 6 

I figur 6 och tabell 2 presenteras resultatet för eleverna i årskurs 6. Av de 200 eleverna var det 43 

stycken som fick ett resultat på 0 poäng på uppgift 2. Detta innebär att uppgift 2 erhöll flest 0-

poängsvar av samtliga uppgifter. Till skillnad från uppgift 2 erhöll 7 elever 0 poäng på uppgift 6. Flest 

antal elever på uppgift 6 erhöll 6 poäng vilket är högsta poängen. Likt uppgift 6 har även uppgift 9,11 

och 15 ett resultat med flest elever som fått högsta poäng på poängskalan. I uppgift 9 finns en marginell 

skillnad i elevernas resultat gällande 4 och 6 poäng. Dessutom erhöll 3 elever 0 poäng vilket resulterar 

i minst 0-poängsvar.  
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Figur 6. Antal elever på respektive frågas poängfördelning för årskurs 6. 

 

Svaren på fråga 11 liknar fråga 6 på så sätt att flest elever, 83 stycken, erhöll 6 poäng medan 12 stycken 

tilldelades 0 poäng. Den sista analyserade uppgiften, uppgift 15, skiljer sig från övriga i den 

bemärkelsen att högre antal elever erhållits 0 poäng i jämförelse med 2 poäng. Ytterligare en skillnad 

som figur 6 och tabell 2 visar är att flest antal elever tilldelades högsta poäng i relation till samtliga 

frågor på uppgift 15.  

 

Tabell 2. Antal elever på respektive frågas poängfördelning för årskurs 6. 
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7.3 Resultatskillnad mellan årskurserna 

Nedan synliggörs resultatet för varje årskurs på respektive fråga. Uppgifterna kommer jämföras var för 

sig för att synliggöra likheter och skillnader.  

 

En likhet mellan årskurs 5 och 6 på uppgift 2 (se tabell 3) är att flest antal elever uppnådde kvalitéer 

för 2 poäng. En skillnad som åskådliggörs i jämförelsen är att 29 elever i årskurs 5 samt 58 elever i 

årskurs 6 erhöll 4 poäng. Detta medför en avvikelse mellan årskurserna på 31 elever vilket motsvarar 

att hälften så många elever i årskurs 5 erhöll 4 poäng i jämförelse med årskurs 6. 

 

Tabell 3. Årskurs 5 och 6 resultat på uppgift 2. 

 
 

För uppgift 6 förekommer den största skillnaden mellan årskurserna på poängangivelse 6 där 33 

stycken elever i årskurs 5 och 77 stycken elever i årskurs 6 tilldelades 6 poäng. Flest antal elever i 

årskurs 5 uppnådde kriterierna för 2 poäng medan flest antal elever i årskurs 6 erhöll 6 poäng. Minst 

antal elever i årskurs 5, 33 stycken, tilldelades 0 respektive 6 poäng medan minst antal elever i årskurs 

6, 7 stycken, mottog 0 poäng (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Årskurs 5 och 6 resultat på uppgift 6.  

 
 

I uppgift 9 åskådliggörs i tabell 5 nedan en stor spridning gällande elevantalet. Det mest utmärkande 

ses i resultatet för 6 poäng där en elev i årskurs 5 klarade kriterierna för 6 poäng i jämförelse med 

årskurs 6 där 88 elever uppnådde kriterierna. Ytterligare skillnader mellan årskursernas resultat kan 

åskådliggöras i poängangivelse 0 och 2. I årskurs 5 erhöll 47 elever 0 poäng medan 3 elever i årskurs 6 

presterade på samma nivå, vilket medför en skillnad på 44 elever. Detta går i linje med skillnaden 

mellan årskurserna gällande poängangivelse 2 där det avviker totalt 51 stycken elever mellan 

årskurserna. Förhållandevis har därför årskurs 5 fler antal elever som uppnått 0 och 2 poäng, vilket är 
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de två lägsta poängangivelserna. Årskurs 6 har i förhållande till årskurs 5 fler antal elever i de högre 

poängangivelserna vilket motsvarar 4 och 6 poäng.  

 

Tabell 5. Årskurs 5 och 6 resultat på uppgift 9. 

 
 

Ett utmärkande drag för resultatet i uppgift 11 (se tabell 6) är att båda årskurserna presterar gradvis 

bättre på varje ökad poängskala. Det vill säga, de båda årskurserna har flest antal elever på 6 poäng 

och minst på 0 poäng. Poängangivelse 0 visar även på den största differensen mellan årskurserna där 

22 respektive 12 elever erhöll 0 poäng, skillnaden blir därmed 10 elever. De resterande 

poängangivelserna, 2, 4 och 6, innehar en nära elevfördelning på vardera poäng i relation till 

årskurserna. Med andra ord har årskurserna presterat ungefär lika bra, dock får fler elever i årskurs 6 

de högre poängen än årskurs 5. Eleverna i den lägre årskursen erhåller fler antal i de lägre poängen i 

relation till den högre årskursen.  

 

Tabell 6. Årskurs 5 och 6 resultat på uppgift 11. 

 
 

Till skillnad från alla övriga uppgifter (se tabell 3-7) åskådliggörs i uppgift 15 (se tabell 7) att fler antal 

elever i årskurs 6 får 0 och 2 poäng till skillnad från årskurs 5. Det vill säga har fler elever i årskurs 6 

erhållit de lägre poängangivelserna. Dock erhåller nästan hälften av eleverna i årskurs 6 högsta poäng 

till skillnad från årskurs 5 där större delen tilldelats 4 poäng.  

 

Tabell 7. Årskurs 5 och 6 resultat på uppgift 15. 
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Sammanfattningsvis visar jämförelsen mellan årskursernas resultat på att i majoriteten av uppgifterna 

har årskurs 5 förhållandevis fler elever som erhållit de lägre poängangivelserna i relation till årskurs 6. 

På motsvarande sätt erhåller årskurs 6 fler antal elever i de högre poängangivelserna i förhållande till 

årskurs 5. Förutom på uppgift 2 erhåller flest antal elever i årskurs 6 högsta möjliga poäng. Minst antal 

elever i årskurs 6 påträffas under poängangivelsen 0 bortsett från uppgift 15 där minst antal elever 

tilldelades 2 poäng. I årskurs 5 finns inte denna struktur eftersom poängen med högst antal elever 

respektive minst antal varierar beroende på uppgift. Progressionen mellan årskurserna kan 

åskådliggöras genom figur 7 nedan där varje årskurs sammanlagda poängnivå har slagits ihop för 

uppgifterna 6, 9, 11 och 15. Detta för att få en tydligare överblick över den sammanlagda 

poängfördelningen för eleverna i respektive årskurs. Uppgift 2 har uteslutits i diagrammet eftersom 

denna avviker från övriga med en tregradig poängskala. Enbart uppgift 6, 9, 11 samt 15 presenteras i 

figur 7 för att undvika felaktigheter av uträkning av de sammanlagda antalet elever på varje poängnivå 

eftersom poängskalorna skiljer sig åt. 

  

 
Figur 7. Sammanlagda antalet elever på varje poängnivå i årskurs 5 & 6 i uppgift 6, 9, 11 och 15.  

 

I figur 7 går det att avläsa att årskurs 5 har ett högre antal elever i de lägre poängangivelserna, det vill 

säga 0 samt 2 poäng. I poängnivå 4 visualiseras ett relativt likvärdigt antal elever mellan årskurserna 

med 14 elevers skillnad. Elevfördelningen för poängangivelse 6 visar däremot på en markant skillnad 

mellan årskurs 5 och 6. Där synliggörs att fler antal elever i årskurs 6 i jämförelse med årskurs 5 

uppnådde kriterierna för 6 poäng. Denna stapel belyser även att poängangivelse 6 är den mest 

förekommande av samtliga poängangivelser i årskurs 6. Progressionen som sker mellan årskurs 5 och 

6 sker således genom att fler antal elever i årskurs 6 uppnår högsta möjliga poäng i relation till årskurs 

5 som istället har fler antal elever i poängangivelserna 0, 2 och 4.  
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 8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningarna i förhållande till tidigare 

forskning och teorier. Frågeställningarna avser att undersöka vilken likhet och skillnad det finns mellan 

årskurs 5 och 6 resultat i relation till läsförståelseprocess tre att sammanföra och tolka information 

och idéer samt reflektera och om det finns en progression.  

8.1 Sker en progression? 

Studiens resultat visar sammanfattningsvis på att fler antal elever i årskurs 6 erhåller de högre 

poängangivelserna i uppgifter som behandlar process tre i relation till årskurs 5 där fler antal erhåller 

poängangivelserna 0 och 2. Detta medför att elever i årskurs 6 i jämförelse med årskurs 5 innehar mer 

fördjupade kunskaper i att bearbeta flera delar i en text samt göra kopplingar mellan textinnehåll och 

egna erfarenheter. Detta eftersom det är dessa förmågor process tre testar (Skolverket, 2012a, s.12).  

 

Möjliga orsaker till studiens resultat gällande elevers läsförståelseförmåga kan ha sin förklaring i ett 

antal olika faktorer som påverkar läsförståelse (Bråten, 2008, s. 47, 49-77; Westlund, 2009, s. 96; 

Folkeryd m.fl. 2017, s. 333). En betydande faktor som många forskare är enade om är automatiserad 

ordavkodning (Bråten, 2008, s. 49; Lundberg & Herrlin, 2005, s. 13-14; Taube, 2007a, s. 62; Herkner, 

2011, s. 27-28, 30-31). Herkner (2011, s. 31-33) och Karlsson (2007, s. 14, 22) lyfter att ordavkodning 

och språklig medvetenhet är en viktig faktor för att uppnå en förståelse för det lästa. Herkner menar 

vidare att det existerar en ordavkodningsutveckling hos individen där ordavkodningen är fullt 

automatiserad när den ortografisk-morfemiska lässtrategin är fullständigt uppnådd (Høien & 

Lundberg, 1999, s. 45). Den ortografisk-morfemiska utvecklingen sker i en progression från årskurs 1 

till vuxen ålder. I figur 2 åskådliggörs således en utveckling mellan årskurs 5 och 6 (Herkner, 2011, s. 

31). Detta kan vara en anledning till att årskurs 6 i studiens resultat erhåller högre poäng i jämförelse 

med årskurs 5 eftersom årskurs 6 har kommit längre i sin utveckling gällande ordavkodning.  

 

Ytterligare en faktor som har påverkan på elevers läsförståelseförmåga är kognitiva förmågor som 

bland annat avser att med uppmärksamhet och med visuella föreställningar kunna möta och förstå en 

text (Bråten, 2008, s. 61; Keene & Zimmermann, 2003, s. 161). Enligt Perssons (1994, s. 173) studie 

som undersöker svenska elevers kognitiva förmågor i relation till läsförståelse åskådliggörs en 

progression mellan årskurs 5 och 8. Den sistnämnda årskursen visar på en högre metakognitiv förmåga 

vilket indikerar på att eleverna utvecklar sin metakognitiva förmåga i takt med åldern. Att den 

metakognitiva förmågan utvecklas i takt med åldern kan förklara studiens resultat där ett års skillnad 
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mellan eleverna gav utslag på bättre läsförståelse för den högre årskursen. Kognitiv utveckling är även 

något Piaget (2008, s. 82-83, 134-139) menar sker i en progression. Enligt Piaget sker en utveckling från 

att i sju till elva års ålder tänka konkret till att från elva års ålder börjar kunna tänka mer abstrakt och 

använda sin fulla kognitiva kapacitet. Att kunna tänka mer abstrakt och kunna koppla texten till egna 

upplevelser och erfarenheter är något process tre testar. Följaktligen kräver process tre kunskaper om 

abstrakt tänkande vilket även är något som Piaget påstår utvecklas med åldern. En möjlig orsak till 

studiens resultat kan därav ha sin förklaring i Piagets påstående. 

 

Vidare menar Piaget (2008, s. 82-83, 134-139) att erfarenhet utvecklas i takt med åldern. Flera forskare 

är eniga om att läsförståelse i hög grad grundar sig i läsarens egna erfarenheter och 

bakgrundskunskaper eftersom texten blir mer begreppsbar när egna associationer kan göras till den 

(Bråten, 2008, s. 63, 69-70; Taube, 2007a, s. 62; Sterner & Lundberg, 2002, s. 37-38; Keene & 

Zimmermann, 2003, s. 161; Liberg, 2007, s. 28; Rosenblatt, 2002, s. 37). Detta instämmer även 

Andersson och Lundgren (2005, s. 21-22) med eftersom erfarenhet och tidigare kunskaper är 

avgörande för elevers läsförståelse, därav har den sociala bakgrunden, arv och miljö, en stor påverkan 

på elevers språkutveckling. Då läsaren tar in egna erfarenheter och kunskaper vid läsning kommer 

texter uppfattas olika (Westlund, 2009, s. 117). Detta menar även Rosenblatt (2002, s. 13-14, 37) som 

lyfter att en text kan upplevas olika beroende på läsningens kontext samt läsarens förförståelse 

eftersom det sker ett utbyte mellan text och läsare. Att eleverna i årskurs 6 i studien presterar bättre 

på majoriteten av frågorna än årskurs 5 kan ha sin förklaring i att dessa elever antas ha levt ett år längre 

och har därav haft större möjlighet att tillägnat sig mer bakgrundskunskaper samt erfarenheter. I och 

med detta har eleverna i den högre årskursen större möjlighet att associera sig i texten och tolka 

information, vilket är en utmärkande förmåga att besitta för att uppnå kriterierna för 

läsförståelseprocess tre. Dock visar resultatet i studien på att fler elever i årskurs 5 klarar uppgift 15 

jämfört med årskurs 6 där en större mängd elever erhåller 0 poäng. Detta kan ha sin förklaring i det 

Westlund (2009, s. 117) och Rosenblatt (2002, s. 37) belyser angående att texter uppfattas olika 

beroende på individens egna erfarenheter och kunskaper. Med denna bakgrund kan eleverna i årskurs 

5 erhållit erfarenheter och kunskaper som uppgift 15 eftersträvar i större grad än årskurs 6. Samtidigt 

går detta inte att tydligt påvisa eftersom tidigare erfarenheter och kunskaper sker på individnivå och 

därför är dessa inte enbart beroende av ålder utan även av andra faktorer. 

 

Forskarna Bråten (2008, s. 75), Taube (2007, s. 92) och Westlund (2009, s. 26) pekar även på att 

läsarens motivation gynnar och utvecklar läsförståelsen. De menar att om läsaren känner engagemang 

och intresse för texten kommer läsaren vara mer angelägen att göra läsförståelseuppgifterna. I en 

studie gjord av Galton, Hargreaves och Pel undersöks låg- och mellanstadieelevers motivation och 
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trivsel i skolan. Undersökningen indikerar på att elevernas motivation och trivsel på mellanstadiet 

minskar. I slutet av årskurs 4 framkommer det att eleverna inte innehar en lika hög grad av motivation 

eller känner lika mycket trivsel i skolan som de gjorde i slutet av årskurs 3 (Galton m.fl., 2000, s. 14-

15). Detta kan enligt forskarna ovan betyda att eleverna i årskurs 3 känner ett större engagemang 

gentemot läsförståelseuppgifterna. Detta instämmer även Hedin (1997, s. 42) med som menar att en 

motiverad elev studerar med större intresse, vilket bidrar till bättre skolprestationer. I denna studies 

resultat på uppgift 15 framkommer det att ett högt antal elever i årskurs 6 tilldelades 0 poäng i 

jämförelse med övriga uppgifter samt i relation till årskurs 5. En möjlig anledning till denna prestation 

kan ligga i det Galton m fl. kommit fram till i sin studie som visar att elevernas motivation och trivsel 

minskar på mellanstadiet. Dock påpekar Galton m fl. (2000, s. 14-15) att trots motivationens nedgång 

på mellanstadiet fortsätter eleverna att arbeta med skolarbetet på samma sätt som innan, detta kan 

förklara att årskurs 6 i majoriteten av uppgifterna presterar bättre i jämförelse med årskurs 5. 

 

Denna studies resultat gällande skillnaden i läsförståelseförmåga mellan årskurs 5 och 6 visar likt det 

Stenlund (2017, s. 15, 64-65, 68) påvisar i sin avhandling, Läsutveckling under mellan-och högstadiet, 

att fler elever i den högre årskursen klarar kravgränsen i jämförelse med den lägre. Detta stämmer väl 

överens med denna studies resultat där årskurs 6 presterade bättre än årskurs 5 på majoriteten av 

uppgifterna. Stenlund (2017, s. 65) påpekar dock att anledningen bakom resultatet kan ligga i att 

eleverna genomförde prov av olika karaktär i avhandlingen. Emellertid är detta inte något denna studie 

behöver ta i beaktande eftersom samma prov prövades i de båda årskurserna. Ytterligare en skillnad 

mellan denna studie och Stenlunds avhandling som kan komma att påverka utfallet är att denna studie 

exklusivt specificerar sig på process tre till skillnad mot Stenlunds avhandling. Detta hade kunnat 

förklara en viss snedfördelning i resultaten emellan, dock sammanfaller de båda resultaten med 

varandra och påvisar på så sätt en samstämmighet. Även forskningen gjord av Keenan m.fl. (2008, s. 

281, 285-287, 293-294) samt Perssons (2007, s. 6) forskningsstudie visar på en samstämmighet med 

denna studie. Där framkommer det att den yngre åldersgruppen hade ett lägre övergripande resultat 

gällande avkodnings- och läsförståelsefärdigheter i relation till den äldre åldersgruppen vilket visar på 

en progression bland åldersgrupperna.  

 

Eftersom det sker en progression mellan årskurserna i elevernas läsförståelse gällande förmågan att 

sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera kan man se att eleverna har befunnit sig 

i en anpassad miljö där de fått möjlighet att utveckla förmågor som ingår i process tre. Att resultatet 

skiljer sig åt mellan årskurserna kan ha sin förklaring i det Vygotskij benämner som den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij (2001, s. 10, 329; Vygotskij, 1999, s. 10) menar att det är 

betydelsefullt att lärare har vetskap om elevers kunskapsnivåer för att stödja de framåt i sin utveckling 
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genom det sociala samspelet. Genom att klargöra vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på kan 

omgivningen anpassa och leda eleven framåt i sin utveckling (Vygotskij, 2001, s. 330-331). Därmed kan 

denna studies resultat gå i linje med den närmaste proximala utvecklingszonen på så sätt att olika 

årskurser förväntas uppnå olika kunskapsnivåer. Detta eftersom elever utvecklar olika förmågor i 

relation till läsförståelse vilket sker i takt med åldern (Perssons, 1994, s. 173; Herkner, 2011, s. 31).  

 

Sammanfattningsvis skiljer sig resultaten mellan årskurs 5 och 6 i relation till läsförståelseprocess tre 

på så sätt att årskurs 6 i majoriteten av uppgifterna uppnår ett högre resultat. Flera forskare är eniga 

om att läsförståelseförmåga ökar i takt med åldern på grund av att faktorerna som ligger bakom 

förmågan utvecklas i progression. Dessa faktorer innefattar exempelvis automatiserad ordavkodning, 

kognitiva förmågor samt erfarenheter (Perssons, 1994, s. 173; Herkner, 2011, s. 31).  

8.2 Val av teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet, Piagets syn på kognitiv mognad samt transaktionsteorin valdes som 

teoretiska utgångspunkter i studien eftersom dessa dels lyfts som teorier inom 

läsförståelseundervisningen (Westlund, 2016d, s. 48) och dels berör studiens övergripande syfte 

gällande skillnader i elevers läsförståelseförmåga inom läsförståelseprocess tre. Kunskaper i process 

tre speglar förmågor som enligt Piaget (2008, s. 82-83, 134-139) utvecklas med åldern vilket bland 

annat innefattar att kunna koppla egna erfarenheter till textinnehåll. Även inom transaktionsteorin är 

erfarenheter av vikt vid mötet mellan text och läsare eftersom läsaren då erhåller en bredare repertoar 

att relatera till. Elevers erfarenheter kommer således påverka läsningen. Inom transaktionsteorin 

framkommer även att det sociala samspelet påverkar elevers läsning (Rosenblatt, 2002, s. 37). Socialt 

samspel är även något som utgör en stor del inom det sociokulturella perspektivet. Med hjälp av det 

sociala samspelet och den närmaste proximala utvecklingszonen kan eleven ledas framåt i sin 

utveckling, därav anpassas miljön efter elevens kunskapsnivå (Vygotskij, 2001, s. 329). Inom Piagets 

(2008, s. 82-83, 134-139) syn på kognitiv mognad ses istället arvet, med anseende på ålder, som största 

faktorn för individens utveckling. I och med detta kan studiens frågeställningar diskuteras utifrån 

teorierna, vilka behandlar påverkningsfaktorer på individens utveckling, som förutsättningar för 

elevers progression inom läsförståelse. Skillnaderna mellan årskursernas resultat i relation till 

läsförståelseprocess tre kan således diskuteras och besvaras med hjälp av teorierna som berör olika 

perspektiv på elevers utveckling.  
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8.3 Metoddiskussion 

I studien gjordes en sekundäranalys av material insamlat från Institutionen för nordiska språk samt 

projektet Inkludering i lärande i grupp som båda består av 2014 års nationella prov i svenska. 

Anledningen till valet att utgå från samma nationella prov var att kunskapsområdena proven prövar 

inte ska skilja sig åt, vilket de olika årgångarna av nationella proven gör (Regeringens proposition, 2017, 

s. 18). Genom att studien utgår från redan insamlat material ges förutsättningar att ta del av den stora 

datamängden om 400 elevresultat. Fördelen är att vi på egen hand inte hade kunnat samla in ett lika 

omfattande material på egen hand. Detta resulterar i att vi med större säkerhet kan generalisera 

resultatet till en större population (Bryman, 2008, s. 301). Bryman (2008, s. 304) lyfter dock en nackdel 

med sekundär analys som medför att skribenterna inte är förtrogna med materialet som vid primär 

analys där data samlas in av skribenterna. I detta fall ses inte detta som ett problem då skribenterna 

varit delaktiga i projektet Inkludering genom lärande i grupp och på så sätt bekantat sig med 

materialet. Som nämnt utgår studien från 400 elevresultat där urvalsstorleken gjordes med hänsyn till 

den förutbestämda tidsramen samt studiens resurser (Bryman, 2008, s. 191). Eftersom studien har 

som avsikt att analysera 400 elevresultat används en kvantitativ statistisk metod eftersom studiens 

data utgår från ett större omfång av enheter (Lagerholm, 2010, s. 230-231). Då resultaten av två 

grupper jämförs där likheter och skillnader synliggörs är valet att använda en komparativ metod 

lämplig (Denk, 2002, s. 7).  

 

Eftersom studien utgår från 400 elevresultat samt sekundära analyser förefaller reliabiliteten god. Med 

reliabilitet menas att studien är pålitlig, det vill säga att det som ska mätas mäts på ett tillförlitligt sätt 

(Denk, 2002, s. 51). Denk (2002, s. 51) lyfter vikten av metodens reliabilitet för att säkerställa att 

samma resultat uppnås oavsett undersökningens kontext. Tillförlitligheten baseras på datahantering 

som inte ger upphov till icke-systematiska fel som kan hänföras till slarv vid mätning eftersom studien 

tagit del av redan insamlat och bedömt elevresultat. Med utgångspunkt i detta föreligger en 

medvetenhet kring att respondenterna kan ha haft individuella skäl till att inte besvarat samtliga frågor 

eller liknande. Studiens omfång av antal elevresultat är bred då metoden består av kvantitativ sort. För 

att ytterligare öka en studies reliabilitet kan ett större omfång av datamaterial användas (Denk, 2002, 

s. 51). I denna studie fanns dock inte denna möjlighet eftersom studien inte kunde ta del av ytterligare 

data än de 200 elevdeltagare som gick att tillgå från projektet Inkludering genom lärande i grupp. 

Studien har även genomförts i enlighet med de regler som finns för att uppnå en tillförlitlighet genom 

att exempelvis beakta de forskningsetiska principerna.  
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För att en studie ska vara trovärdig och generaliserbar krävs förutom god reliabilitet även god validitet. 

God validitet innebär att studien mäter det som avser ska mätas, i detta fall innebär det att studiens 

frågeställningar kan besvaras av den data som samlats in (Denk, 2002, s. 49; Trost, 2007, s. 65). Då 

studiens frågeställningar har som avsikt att undersöka vad det finns för eventuell progression mellan 

årskurs 5 och 6 resultat i uppgifter som behandlar läsförståelseprocess tre har studiens material valts 

ut och avgränsats för att besvara frågeställningarna på ett tillförlitligt sätt. För att få en ökad validitet 

skulle ett större omfång av elevresultat ge ett mer djupgående resultat vilket hade ökat studiens 

giltighet. Dock var materialet i studien begränsat vilket medför att största möjliga omfånget av data 

har använts. Om ytterligare data funnits tillgänglig från annan forskning med rådata över elevresultat 

från nationella provet i svenska år 2014 hade studiens validitet ökat på så sätt att fler elevresultat hade 

kunnat analyserats (Trost, 2010, s. 133).  
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9. Konklusion 

I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån forskningsfrågan som undersöks i studien. Avslutningsvis 

ges förslag på vidare forskning. 

 

Efter analys av tidigare forskning, teorier samt sammanställning av datainsamling har studiens 

författare kommit fram till att det sker en progression mellan elever i årskurs 5 och 6 gällande 

läsförståelseprocess tre att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. Detta visar 

sig genom att årskurs 6 i majoriteten av uppgifterna tilldelats fler antal elever i de högre 

poängangivelserna 4 och 6 i jämförelse med årskurs 5. I den lägre årskursen erhöll istället ett större 

antal elever fler av de lägre poängangivelserna som motsvarar 0 och 2 poäng i jämförelse med årskurs 

6. Resultatet stämmer till viss del med tidigare forskning som pekar på att det sker en progression 

gällande läsförståelse i olika åldrar (Stenlund, 2017, s. 15, 64-65, 68; Kennan m.fl., 2008, s. 281, 285-

287, 293-294). Forskningen belyser olika faktorer som kan ha inverkan på elevers läsförståelse och en 

förklaring till elevers progression (Perssons, 1994, s. 173; Herkner, 2011, s. 31; Bråten, 2008, s. 47, 49-

77; Westlund, 2009, s. 96; Folkeryd m.fl. 2017, s. 333). Liksom studiens forskningsöversikt pekar 

teorierna i studien, det sociokulturella perspektivet, Piagets teori gällande kognitiv mognad samt 

transaktionsteorin, på en förklaring till progressionen mellan årskurserna. Utifrån den närmaste 

proximala utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet ligger förklaringen i att omgivningen 

anpassar sin handledning, som sker i ett socialt samspel, utifrån vetskapen om elevers kunskapsnivå 

och erfarenheter (Vygotskij, 2001, s. 330-331). Även transaktionsteorin förklarar vikten av att läsaren 

tar in egna erfarenheter vid läsning för att skapa förståelse och på så sätt utveckla sin läsförståelse 

(Westlund, 2009, s. 117). Eftersom eleverna i årskurs 6 haft möjlighet att tillägnat sig mer erfarenhet 

och bakgrundskunskap än elever i årskurs 5 kan detta ha sin förklaring i att årskurs 6 presterar bättre 

på majoriteten av frågorna. Detta stämmer även in på Piagets (2008, 82-83, 134-139) teori om kognitiv 

mognad som lyfter att individen samlar på sig erfarenheter i takt med åldern. Vidare pekar Piaget på 

att det sker en kognitiv utveckling i elva års ålder vilket kan förklara studiens resultat där årskurs 6 

presterar bättre.  

 

En intressant avvikelse i studiens resultat visas i uppgift 15 där det framkommer att fler elever i årskurs 

6 tilldelats 0 poäng i jämförelse med årskurs 5. Detta är extra intresseväckande eftersom studiens 

forskningsöversikt inte har indikerat på att de lägre årskurserna i större omfattning skulle ha klarat 

uppgiftens kravgräns i relation till den högre årskursen. Dock lyfts en möjlig anledning till detta utfall i 

Galtons m.fl. (2000, s. 14-15) resonemang kring att elevers motivation och trivsel i skolan minskar efter 

ett år på mellanstadiet vilket ses som en påverkningsfaktor på elevers läsförståelse. 
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9.1 Framtida forskning 

Förslag på hur man kan gå vidare med studien är att studera hur resultaten skiljer sig mellan årskurs 5 

och 6 inom de resterande läsförståelseprocesserna ett, två och fyra. Detta för att dels åskådliggöra 

vilken process som förefaller svårast respektive enklast för få inblick i vilka processer som elever 

behöver mer stöd och undervisning i. Samt dels för att synliggöra om det sker en progression mellan 

årskurserna och om detta resultat skiljer sig eller stödjer denna studies resultat. 

 

Likt Westlunds (2009, s. 48-49) påpekande om att det generellt existerar lite forskning kring 

läsförståelseprocesserna menar även studiens författare att mer forskning om dessa är väsentligt. 

Därför ses det relevant att ytterligare forskning genomförs för att belysa vilka läsförståelseförmågor 

inom respektive process som existerar hos elever på mellanstadiet. Genom att synliggöra dessa kan 

det komma att påverka hur undervisningen i svenska och läsförståelse utformas. 
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