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Abstract 
The results for the Swedish children and adolelscents in International surveys of literacy 

has since 2009 indicated a decrease. The aim of this thesis is to examine if there is a 

correlation between the education achievement and the level of reading comprehension 

for students at the upper secondary school. Vocational programmes and programmes 

preparing for higher education are compared. The scores and marks of two different 

reading comprehension tests and the average score for 58 students from a public upper 

secondary school has been studied and compared. The results shows development for 

students with a weak reading comprehension on both programmes and comparative 

good study achievments. Students with the highest measured reading comprehension 

shows higher study achievements but with an overall lesser impact in the vocational 

programmes compared to the programmes preparing for higher studies. There is no 

significant level difference in grades between the vocational compared to the theoretical 

courses. The reading test indicates to a greater extent accordance with the study 

achievement compared with the national exam. The existing differences between the 

reading test and the national exam may be explained by the elements of open answers in 

the national exam. The study indicates that girls at the programmes preparing for higher 

education with weak reading comprehension develops more and achieve higher results 

compared to the boys in the same group.  
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1 Inledning 
Internationella tester i läsförståelse visar fortsatt sjunkande resultatet för elever i den 

svenska grundskolan. Resultaten i PISA 20121 har uppmärksammats i hög grad i skol-

debatten. Resultaten från de internationella undersökningarna visar att de sjunkande 

resultaten i läsförståelse fortsätter under skolgången och förstärks i de senare skolåren 

trots åtgärder som vidtagits.  

Utformningen av Gy2011 innebär att yrkesprogram inte längre automatiskt ger 

högskolebehörighet (SOU 2012:65). Kursinnehållet på yrkesprogrammen är tydligt 

inriktat på det framtida yrket, och för de studieförberedande programmen har kurs-

innehållet förändrats för att vara mer högskoleförberedande. I styrdokumenten för 

gymnasiet betonas vikten av att kunna utveckla förmågan att fördjupa kunskaper och att 

förbereda för både yrkesverksamhet och för fortsatta studier men även för att aktivt 

kunna delta i samhället (Skollagen 2010:800 15 kap § 2).  

För elever med svag läsförståelse på yrkesprogram är frågan om de får utveckla de 

förmågor som behövs för att vara förberedda för yrkesverksamhet och aktivt deltagande 

i samhället. Det har även förts fram oro över att allt fler studerande på högskolor och 

universitet har svårt att tillgodogöra sig utbildningen på grund av bristande läs- och 

skrivförmåga. I studien undersöker jag samband mellan läsförståelse och studieresultat 

på gymnasiet, och vilka skillnader som finns mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att ta reda på hur sambandet ser ut mellan läsförståelse och studie-

resultat på gymnasiet och vilka skillnader som finns mellan yrkesprogram och studie-

förberedande program. I syftet ingår även att ta reda på om de två lästester eleverna 

skriver visar liknande resultat. I den mån underlaget ger möjlighet för det analyseras 

resultatet ur ett genusperspektiv. Jag vill ha svar på följande frågor:  

 

• Hur ser resultaten ut på de två olika läsförståelseproven under år ett på 

gymnasiet? 

                                                
1 OECD Programme for International Student Assessment http://www.oecd.org/pisa/ 
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• Vilket samband finns mellan god respektive svag läsförståelse och betygsmedel-

värde på yrkes- och studieprogram och vilken utveckling av läsförståelse kan de 

sambanden tyda på?  

• Hur ser sambandet ut mellan resultat på läsdelen i nationella provet i svenska 1   

och betyg på praktiska respektive teoretiska kurser och det sammanlagda betygs-

medelvärdet?  

 

2 Material  
I det här kapitlet beskriver jag materialet som ingår i undersökningen om läsförståelse 

och studieresultat. Undersökningen utgår från två genomförda test som mäter läsför-

ståelse. Lästesten genomfördes hösten 2012 och våren 2013. Utöver de två testen är 

elevernas betygsmedelvärde underlag för analysen. 2 

 
2.1 Läsförståelsetest – LS-I och LS-II 
De test som används för urval av elever i undersökningen är LS – Reviderad – klass-

diagnoser i Läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet. Handledning 

(Johansson 2004). Resultaten på delproven överförs till en standardskala med nio olika 

grader där staninevärdet fem är det normerande standardvärdet (Johansson 2004:41f). 

Syftet med testen är att finna de elever som behöver extra stöd, och att få en överblick i 

enskilda klasser över läsförmågan. Resultatet används också för jämförelser och för att 

kunna se förändringar över tid. LS-testen består av enbart bundna svarsalternativ och 

texterna är både facktexter och skönlitterära texter. I beskrivningen av lästestet 

poängteras att elever med språksvårigheter kan gynnas av att inte behöva formulera 

egna svar (Johansson 2004:96). Reichenberg (2005) tar i sin studie om gymnasieelevers 

läsning upp kritik kring flervalsfrågor. Hon betonar att flervalsfrågor är ett lämpligt 

alternativ för elever som har svårigheter med att formulera sig i skrift.  

 

2.2 Nationella provet i svenska 1, läsförståelsedelen 

Läsförståelsedelen i det nationella provet som ingår i kursen svenska 1 prövar läsför-

ståelse och analys av olika slags texter, både sakprosa och skönlitterära. Provet består av 

både flervalsfrågor och frågor där eleverna själva skriver och formulerar sina svar. 

                                                
2 Tack till lärare, specialpedagoger och administrativ personal som hjälpt till med att ta fram resultaten 
från tester, nationella prov och kursbetyg. 
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Gruppen för nationella prov vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet 

utformar på uppdrag av Skolverket de nationella proven i svenska. För bedömning av 

provet finns utförliga anvisningar till bedömande lärare. Provkonstruktörerna 

genomförde för provet i läsdelen våren 2012 en ombedömning för att jämföra med 

lärarens bedömning. Den visar att samstämmigheten var stor (Skolverket 2012). På den 

skolan eleverna i urvalet går fördelas proven bland lärarna i svenska för sambedömning. 

 

3 Metod 
I metoddelen redogör jag för hur urvalet gått till och vilka elever som ingår. Jag 

beskriver utformningen av de två testen, hur medelvärdet räknats fram samt reliabilitet 

och validitet för undersökningen. Metoddelen avslutas med etiska ställningstaganden. 

 

3.1 Undersökningsgrupp  

Urvalet jag baserar min undersökning på är totalt 58 elever, 24 elever från högskole-

förberedande program3 och 34 elever från yrkesprogram4. Alla elever går på samma 

kommunala gymnasieskola med drygt 2000 elever. Totalt elevantal i underlaget var vid 

skolstart 2012, 136 på studieprogrammen och 148 på yrkesprogrammen. 

 

Tabell 1. Elevunderlag samt urval baserat på läsförståelsetest  
 

 Antal elever God läsförståelse 
(stanine 8&9)  

Svag läsförståelse 
(stanine 3) 

Studieprogram LS-II 136 7 17 
Yrkesprogram LS-I 148 18 19 
Bortfall Yrkesprogram -3 -1 -2 
Total  284 24 34 
 

3.2 Urval efter resultat på LS-test I och II 
Urvalet av elever som ingår i undersökningen är baserat på de test i läsförståelse alla 

elever på den valda gymnasieskolan gör tidigt på höstterminen år ett. Testen är 

utformade av Johansson (2004) och det finns två versioner, LS-test I för yrkesprogram 

och LS-test II för studieförberedande program. För båda testen omvandlas poäng-

resultatet till den normerade stanineskalan ett till nio. I undersökningen bildar elever 

                                                
3 Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet 
4 Vård- och omsorgsprogrammet, Fordons- och transport-programmet, El- och energiprogrammet, 
Industritekniska programmet, Bygg – och anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet 
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med resultatet åtta och nio jämförelsegruppen med god läsförståelse och elever med 

resultatet tre gruppen med svag läsförståelse. Procentuell fördelning för staninevärdena 

inom normalfördelningskurvan fördelar sig med sammanlagt 11 % för gruppen med god 

läsförståelse5 och 12 % för gruppen svag läsförståelse (Johansson 2004:42). Detta 

innebär att grupperna ska vara ungefär lika stora utifrån normeringen av testerna. Elever 

med resultat ett och två har inte tagits med i undersökningen eftersom de eleverna bör 

analyseras närmare för läs- och skrivsvårigheter, och det är inte den gruppen elever 

studien avser att undersöka. 

I urvalet elever ingår både pojkar och flickor och elever med föräldrar med annat 

modersmål än svenska. Urvalet av pojkar och flickor är ojämnt i de olika programmen, 

med en stark övervikt av pojkar på yrkesprogram. Könsfördelningen innebär att jag inte 

kan göra jämförelser mellan yrkesprogram och studieprogram utifrån genusperspektiv, 

men det finns tillräckligt underlag för att jämföra resultat för pojkar och flickor på 

studieprogrammen.  

 

3.3 Nationella provet i svenska 

Utöver resultatet på det inledande läsförståelsetesten, LS-test I och II, kommer jag även 

att jämföra elevernas resultat på läsförståelsedelen i nationella provet i svenska 1. Alla 

elever, oavsett program, skriver samma nationella prov under våren år ett vilket under-

lättar jämförelsen av resultaten mellan studie- och yrkesprogrammen.  

 

3.4 Betygsmedelvärde 

Betygsmedelvärdet beräknas genom att varje kurs poängvärde6 multipliceras med det 

uppnådda betyget7 i kursen och sedan delas det totala poängvärdet med antalet 

kurspoäng. De kurser som är betygsatta fram till och med den 1 april 2015 under 

elevernas avslutande termin är de betyg som ingår i medelvärdet.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

I urvalsgrupperna ingår elever med staninevärden tre samt åtta och nio på läsförståelse- 

testen, LS-I och II (Johansson 2004). Lästestet LS och nationella provet i svenska 1 är 

testade på större grupper och resultaten utvärderas och granskas kontinuerligt. Mät-
                                                
5 Värde 8 = 7 % och värde 9 = 4 %  
6 Kurspoängen kan vara 50, 100, 150 eller 200 poäng 
7 A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0 
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instrumenten borde därmed ha en hög innehållsvaliditet som innebär att de mäter det de 

är avsedda att mäta (Patel & Davidsson 1994:86). Till båda testen ingår utförliga inst-

ruktioner och bedömningsmallar vilket innebär att genomförandet av testen sker på ett 

tillförlitligt sätt. Resultaten för testen och betygen är sammanställda i ett kalkylprogram. 

För varje elev som ingår i undersökningen är det resultat på LS-lästest I eller II och NP 

läsprov och betygsmedelvärde för alla kurser som är betygsatta den 1 april 2015 som 

räknats ut och sammanställts.  

Ett problem med LS-testet är att det är två olika läsförståelsetest, ett för yrkes-

program, LS-test I och ett för studieförberedande program, LS-test II. Vid normeringen 

av lästesten 2003 gjordes en jämförelse som visade att resultaten för yrkesprogrammen 

hamnar ett till två steg under de studieförberedande Johansson 2004). I analysen 

kommer den skillnaden vägas in när resultaten med betygsmedelvärdet och det 

nationella provet i svenska 1 jämförs med LS-testen.  

Eftersom undersökningen avser att upptäcka samband mellan uppmätt läs-

förståelse och studieresultat bör urvalet med de 58 eleverna vara tillräckligt för att 

uppfylla syftet med studien och att besvara frågeställningarna. En kvantitativ under-

sökning ger precision och bredd samt ger ett resultat som gör det enkelt att jämföra 

olika material (Lagerholm 2010:30f). För att få en fördjupad förståelse och djupare 

kunskap hade resultaten kunnat följas upp med kvalitativa intervjuer med ett urval 

elever. Inom tidsramen för arbetet har det inte varit genomförbart.  

Angående validiteten för kursbetyg kan de variera beroende på enskilda lärares 

tillämpning av kursmål och betygskriterier. Urvalet av elever från flera olika program, 

olika klasser inom programmen och att 16–20 olika kurser ingår i varje elevs betygs-

medelvärde innebär att enskilda lärare inte påverkar slutresultatet. Utöver läsförståelse 

finns det naturligtvis en mängd faktorer som påverkar en elevs betyg. Syftet med 

studien är att jämföra nivån av läsförståelse och sammanlagda betygsresultat och vilka 

samband det kan visa.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

De resultat som undersökningen bygger på består av tre delar, de två testen samt kurs-

betyg. Kursbetygen och resultaten på de nationella proven är allmänna handlingar som 

omfattas av offentlighetsprincipen. När LS-testen genomförs får eleverna på skolan 

information om att resultatet används för att upptäcka om det finns behov av hjälp och 

stöd för enskilda elever och för att få en överblick över klassens resultat. Eleverna får 
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också information om att resultaten sparas på skolan, och kan användas för att se ut-

veckling och som underlag för jämförelser. I utredningen om sekretessregler för skolan 

(SOU 2011:58) kommer man fram till att sekretessregler för dokument ska tillämpas 

restriktivt och att sekretessreglerna tillämpas när det kan innebära men för den enskilde 

individen. Sekretessregeln kan även avse information om särskilda stödåtgärder för 

enskilda elever. De resultat urvalet av elever baseras på från lästestet innebär inte särs-

kilda stödåtgärder. Alla insamlade uppgifter förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga 

inte kommer åt dessa. Elevernas resultat är avidentifierade i studien.  

 

4 Teori och forskning inom literacy 
I teoridelen kommer jag att beskriva forskningsområdet literacy och teorier som är 

relevanta för studien. Jag inleder med att ta upp förklaringar till begreppet literacy och 

några metoder inom forskningsområdet. Jag tar kort upp ungdomars medieanvändning 

och avslutar teoriavsnittet med en kritisk granskning av metoder att mäta läsförståelse.  

 

4.1 Begreppet literacy  
Syftet med studien hamnar inom området literacy. Begreppet omfattar flera olika 

områden, men en kortfattad beskrivning är hur skriftkompetens och texter påverkar och 

utvecklar en kultur och dem som ingår i den (Lagerholm 2010). Man kan också beskriva 

termen literacy som en förmåga att använda text i olika situationer som går utanför 

läsning och skrivande i en formell betydelse (Lundqvist, Säljö & Östman 2013). I en 

alltmer digitaliserad värld har vad som kan ingå i en text påverkats av de multimodala 

möjligheterna. Förutom skrivtecken kan texter innefatta bilder, filmer och animationer. I 

läroplanerna för ämnet svenska kom begreppet ”ett vidgat textbegrepp” med 1994, men 

begreppet betonades ytterligare 2000 (Hernwall 2011). Det vidgade textbegreppet 

betonar de nya möjligheter som digital informationsteknik möjliggör. Lundberg (2010) 

konstaterar att ett vidgat textbegrepp kompletterar hur vi ser på lärande och kunskap på 

ett intressant sätt men att en god läsförmåga är avgörande för lärande både i skolan och i 

samhället. Han kritiserar diskussionen om det utvidgade textbegreppet som handlar om 

att förståelsen bestäms av i vilken situation läsningen sker och att det inte skulle finnas 

en generell läsförmåga. Lundberg (2010) påpekar att även om vi måste ta hänsyn till 

kontexten och att elever som har förmåga att läsa en slags text som regel även att läsa 

andra slags texter.  
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4.2  Metoder för att undersöka literacy  
Inom forskningen om skriftliga och muntliga kulturer pågår en debatt om vilken roll och 

betydelse den skriftliga kulturen har och har haft för samhällens utveckling och för kul-

turell utveckling. Den debatten bildar ett genomgående inslag i Street & Lefsteins verk 

(2007) där de för fram kritik mot den forskning de menar har en alltför instrumentell 

och teknisk syn på literacy och som övervärderar den skriftliga kulturens betydelse. I 

takt med att tekniken ger möjligheter att skapa nya former av texter förändras både den 

skriftliga och den muntliga kulturen.  

 Street & Lefstein (2007) utgår från tre områden för att undersöka literacy: 

literacy acquisition, consequences of literacy och literacy as a social practice. Det 

första begreppet problematiserar två motpoler; att kompetensen antingen lärs ut, 

’taught’ eller att det är en naturlig inlärning, likt det talade språket, ’learned naturally’. 

Deras andra begrepp handlar om hur literacy påverkar och vilka följder, kognitiva och 

utvecklingsmässiga, det får. Omprövningen av den skriftliga kulturens roll kan leda till 

en större insikt om vilka metoder samhället och skolan kan arbeta med för att förbättra 

literacy. Det tredje området de tar upp handlar om den sociala kontexten. Här skiljer 

författarna på två olika modeller. I den autonoma modellen är det literacy i sig själv som 

påverkar andra sociala och kognitiva praktiker medan den ideologiska modellen istället 

utgår från literacy som en social färdighet inte som en neutral och teknisk förmåga. 

Street & Lefstein (2007) menar att det är omöjligt att lägga till den sociala kontexten i 

efterhand och att den ideologiska modellen därför är att föredra.  

Utvecklingen av läsförståelse bör innehålla kulturella och sociala praktiker 

förutom de pedagogiska och kognitiva. De pedagogiska och kognitiva praktikerna är de 

mest synliga i skolan och den formella utbildningsmiljön. Dewey (1999:54ff) tar upp att 

skolan ska ge eleverna möjligheter att kunna nå högre än den sociala grupp de tillhör. 

För svenska förhållanden finns det reglerat i skollagen om det kompensatoriska 

uppdraget.  

 

4.3  Var utvecklas läsningen? 
Bråten och Strømsø (2008:145ff) konstaterar att läsning är viktigare än någonsin förut 

och att kunskap och information har en mycket viktigare roll jämfört med i industri-

samhället. Bråten och Strømsø nämner studier som pågått under en längre tid och som 

visar att tidiga talspråkliga erfarenheter från hem och förskola påverkar förståelsen av 
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komplexa texter långt upp i skolåren (Bråten 2008:153). Säljö (2014) påpekar att en stor 

del av ansvaret för läsande och lärande ligger på skola och utbildning i Sverige.  

Säljö (2014) antar ett sociokulturellt perspektiv på literacy och liksom Street & 

Lefstein (2007) kritiserar han dem som betonar en stor skillnad mellan muntliga och 

skriftliga kulturer. En stor del av den kognitiva socialisation som krävs för kommunika-

tion på de villkor som skriften ställer upp är det skolan som svarar för. Skola och utbild-

ning ska både ska utveckla kompetenser och samtidigt dela upp och sätta betyg på män-

niskor på hur väl de kan hantera det innehåll som skolan arbetar med (Säljö 2014).  

Säljö (2014) nämner hur den historiska utvecklingen inom psykologi påverkat 

skolan och att hur människor lyckas i skolan uppfattats bero på biologiska och intellek-

tuella erfarenheter snarare än sociokulturella erfarenheter. De som inte är förtrogna med 

de språkgenrer som används i skolan har svårare att förstå. Texterna i PISA-undersök-

ningarna men även LS-lästesten och NP läsprov är exempel på texter som tillhör det 

officiella och kulturbetingade skolspråket. Svaga resultat tolkas som otillräckliga kun-

skaper för att klara skolan.  

De svenska resultaten på PISA har legat över genomsnittet fram till mätningen 

2009, men resultaten har dalat varje år från när mätningarna började år 2000. I PIRLS-8 

mätningarna 2011 presterar eleverna i fjärde klass fortfarande över medel bland de 

länder som ingår. Samtidigt motsvarar resultaten det som i tidigare mätningar uppmätts 

för år tre. Redan i det fjärde skolåret verkar de svenska eleverna hamnat ett år efter i läs-

förståelse. Mätningarna i PISA som avser 15-åringar visar att läsförståelsen fortsätter att 

försämras. I Skolverkets analys av resultatet på PISA-undersökningarna konstateras att 

det är växande skillnader mellan pojkar och flickors resultat i Sverige medan det 

minskar i de andra OECD-länderna. Skolverkets analys visar också att betydelsen av 

den socioekonomiska bakgrunden för läsförståelse visar en signifikant ökning mellan 

åren 2000 och 2009 (Skolverket 2014:37b).  

Även Johansson (2004:132) konstaterar att det skett en stor försämring i resultat 

för läsförståelseprovet LS I och II mellan 1992–2004. För LS I skulle 30 % av eleverna 

2003 hamna på stanine 1 och 2 jämfört med 11 % 1989. En förklaring Johansson (2004) 

för fram är att andelen elever med annat modersmål än svenska ökat men hon kons-

taterar samtidigt att det inte är tillräckligt som förklaring till den stora förändringen, 

även elever med svenska som modersmål visar försämrade resultat.  

 

                                                
8 PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study http://pirls.bc.edu 
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4.4 Ungdomar, medieanvändande och digital läsförståelse 

I Mediebarometern 2014 publiceras användningstid för olika medier en genomsnittlig 

dag. I åldersgruppen 15–24 år ägnas 115 minuter åt tv, film och videoklipp. De medier 

som är traditionellt mer textbaserade, dagstidningar, tidskrifter och böcker ägnas totalt 

40 minuter. Sociala medier och annan internetanvändning ägnas totalt 163 minuter 

(Nordicom webbplats 2015).  

Eleverna i Reichenbergs undersökning svarar på frågan hur man blir bra på att 

förstå texter med att man bör läsa mycket (2005:28). Reichenbergs undersökning avser 

läsning av tryckta texter. Nordicoms undersökning (2014) visar att ungdomar ägnar en 

stor del av sin tid åt digitala texter. De digitala texterna består av ett mer begränsat ord-

förråd, ofta med talspråklig karaktär och texterna präglas av ett mer vardagsnära 

innehåll (Hägerfelth 2011; Bråten 2008).  

Strømsø och Bråten (2008:177) tar upp att det i vissa sammanhang förs fram att 

texter på nätet är uppbyggda på ett mer associerande och sammanlänkat sätt, som skulle 

gynna inlärning framför mer linjära texter. De konstaterar att det är svårt att hitta stöd 

för det i forskning. De menar att det troligen är så krävande att ta sig fram bland alla 

länkar och interaktiva möjligheter att den kompetens som behövs för att hitta inte finns 

hos en ovan läsare.  

 

4.5 Kritik mot prov i läsförståelse 
I en rapport av Skolverket (2012) granskas de nationella proven på gymnasiet som 

genomfördes våren 2012. Där konstateras att det sätt som PISA-provet beskriver läsför-

måga på stämmer relativt väl överens med gällande ämnes- och kursplaner (Skolverket 

2012). De kognitiva processer som eleverna ska kunna behärska är bland annat: ”hitta 

information och dra enkla slutsatser, tolka och integrera information samt att reflektera 

över och utvärdera innehåll och form i en eller flera texter” (Skolverket 2012:62). Detta 

har varit utgångspunkten vid konstruktionen även av NP läsprovet. Tengberg (2014) har 

analyserat hur uppgifterna är konstruerade på nationella provet i svenska för årskurs nio. 

Han tar upp kritiken mot flervalsuppgifter och vad de egentligen kan mäta, men 

kommer i sin artikel även fram till att öppna frågor i de nationella prov han har granskat 

inte heller mäter läsförmågor med högre komplexitet. Anledningen han anger är att de 

inte är utformade för att jämföra, fundera över eller utvärdera texterna utan istället 

huvudsakligen prövar förmågan att hitta fakta i texterna.  
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5 Analys och resultat  
I resultatdelen kommer jag att inleda med att besvara frågorna i den ordning de pre-

senteras i uppsatsens inledning. Resultaten presenteras med figurer för att åskådliggöra 

resultaten. Vidare analys och diskussion av resultaten sker i kapitel 6.  

 
5.1 Resultaten på de två mätningarna av läsförståelse 
Vilka resultat visar de två mätningarna av läsförståelse? Eleverna på yrkesprogrammen 

skrev LS-test I och deras resultat bör därför vara lägre på det nationella provet jämfört 

med eleverna på studieprogrammen eftersom de normerade staninevärdena är beräknade 

för respektive test. Vid den jämförelse som tas upp i 3.5 konstateras att det skiljer ett till 

två steg mellan de två testen, I och II. Alla elever oavsett program skriver samma prov 

på nationella proven.  

Nästan hälften av eleverna på yrkesprogrammen med svag läsförståelse har F på 

det nationella provet i svenska 1 vilket stämmer överens med LS-testet. Samtidigt har 

drygt hälften av yrkeseleverna E eller högre betyg och två av yrkeseleverna visar 

avsevärt bättre resultat på nationella läsprovet jämfört med lästestet med betygen C och 

B. Resultaten för eleverna med svag läsförståelse på de studieförberedande programmen 

visar också ett förbättrat resultat av läsförståelse eftersom 59 % presterar betyget D eller 

högre. Förskjutningen av resultat för NP läsprov med resultat F och E och gruppen med 

svag läsförståelse på yrkesprogrammen framgår av figur 1 nedan där de streckade 

staplarna återfinns långt till vänster. De enfärgade staplarna för studieprogrammen för-

delar sig främst kring E, D och C.  

 

 
Figur 1. Resultat på Nationella provet. Urvalsgrupp med svag läsförståelse 
 

Figur 2 visar resultatet för grupperna med god läsförståelse. Ett problem med urvals-

gruppen för god läsförståelse enligt LS-test II för studieprogram är att endast 7 elever 

uppnår åtta eller nio jämfört med 16 elever på LS-lästest I för yrkesprogrammen. Av de 
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7 eleverna med det högsta resultatet på lästestet från studieprogrammen hamnar fyra av 

sju (57 %) på betyget C på det nationella provet. Detta kan tyda på att det på lästestet är 

enklare att uppnå de högsta resultaten jämfört med nationella provet. Samtidigt visar 

fyra av 16 elever på yrkesprogrammen upp resultat A och B på samma prov vilket 

delvis motsäger att det skulle vara svårare att nå de högsta betygen. En orsak till de av-

vikande höga resultaten för yrkeseleverna kan vara att eleverna som presterade de bästa 

resultaten på det LS-test I även hade uppnått höga resultat på LS-test II för de studie-

förberedande programmen.  

På grund av att jämförelsegruppen med god läsförståelse på de studieförberedande 

programmen är få elever är det svårt att dra några tydliga slutsatser av jämförelsen, men 

resultatet visar att eleverna på de studieförberedande programmen med god läsförståelse 

presterar något sämre på NP läsprovet som ligger i slutet av år 1 jämfört med lästestet i 

början av året. Eleverna med god läsförståelse på yrkesprogrammen har en mycket stor 

spridning i resultat på nationella provet med resultat mellan E till A vilket framgår av 

figur 2 där de streckade staplarna representerar yrkesprogrammen.  

 

 
Figur 2. Resultat på Nationella provet. Urvalsgrupp med god läsförståelse 
 

5.2 Svag respektive god läsförståelse och betygsmedelvärde 
Resultatet presenteras uppdelat på de två grupperna svag respektive god läsförståelse på 

de olika programmen och avslutas med en jämförelse mellan de fyra grupperna 

avseende nivån på betygsmedelvärdet i relation till den uppmätta nivån av läsförståelse.  

 
Svag läsförståelse och betygsmedelvärde, praktiska och teoretiska kurser 

Sambanden mellan svag läsförståelse och betygsmedelvärdet visar för båda 

programmen en liknande, relativt stor spridning inom gruppen (se figur 3 nedan). För 

studieprogrammen har eleverna ett medelvärde mellan 9,21 till 16,62 och för yrkesprog-

rammen mellan 9,25 till 14,59. Det enklare test som yrkesprogrammen gjorde avspeglas 
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i det sammanlagda betygsmedelvärdet, eftersom det i medel skiljer 1,34 mellan elever i 

de olika grupperna. Normeringen som gjordes 2003 visade en skillnad på ett till två steg 

när yrkesprogram och studieförberedande program resultat på LS-test II jämfördes. 

Trots den svaga läsförståelsen med staninevärde 3 på den niogradiga skalan är det 

endast en elev i vardera gruppen som hamnar under 10 som motsvarar betyget E i 

medelbetyg.  

För eleverna med svag läsförståelse på yrkesprogrammen hamnar betygen på de 

praktiska respektive teoretiska kurserna på liknande nivå i medelvärde. Lägre respektive 

högre betyg på de teoretiska kurserna innebär generellt även lägre respektive högre 

betyg på de praktiska kurserna. Det är endast en elev som uppvisar en signifikant 

skillnad med högre betyg i de praktiska kurserna med ett sammanlagt medelvärde på 

13,4 men 16,7 för de praktiska kurserna och 10,5 för de teoretiska kurserna vilket ger en 

skillnad på 6,2 i medelvärde. För övriga elever är skillnaderna mellan 0 - 2 och 

skillnaderna varierar genom att betygsmedelvärdet kan vara högre i de teoretiska 

kurserna såväl som i de praktiska kurserna. Den enskilda kurs som särskiljer sig mest 

där övervägande delen av eleverna har ett högre betyg jämfört med övriga kurser är 

kursen Idrott och hälsa.  

 
Figur 3. Urvalsgrupp svag läsförståelse och betygsmedelvärde. Elever 1-17 
 
För att få en tydligare bild av fördelningen i gruppen med svag läsförståelse är eleverna 

i figur 4 (nedan) grupperade utifrån betygsmedelvärdet i fyra olika nivåer och med en-

färgad stapel för studieprogram och streckad för yrkesprogram. Det enklare testet för 

yrkesprogrammen avspeglas eftersom det är fler elever i gruppen med värden upp till D 

(12,5) vilket motsvarar den första streckade stapeln. Det motsvarar skillnaden på ett till 

två steg i staninevärden som nämnts i 3.5 och 5.1. För studieprogrammen är det en 

fjärdedel av eleverna som har ett medelvärde motsvarande betyget C (15) i gruppen med 

svag läsförståelse.  
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Figur 4. Svag läsförståelse, betygsmedelvärde i procent inom respektive grupp 
 

God läsförståelse och betygsmedelvärde 

Urvalsgruppen med de högsta resultaten, åtta och nio på LS-testet II för studieprogram 

består av endast 7 elever. Enligt normeringsskalan för LS-testet II (Johansson 2004) 

skulle den gruppen utgöra 11 %, vilket innebär ca 15 elever av det totala underlaget på 

136 elever på studieprogrammen. Av de 7 eleverna är 6 stycken pojkar. För yrkes-

programmen som skriver LS-test I finns inte samma skillnad i resultat eftersom det är 

16 elever som uppnår de två högsta värdena på stanineskalan vilket motsvarar det 

normerade antalet elever (Figur 5). Andelen med god läsförståelse på LS-testet I för 

yrkesprogrammen likvärdigt med normeringen 2003.  

Det är stor spridning i betygsmedelvärde för eleverna på yrkesprogrammen med 

god läsförståelse, från 11,64 till 18,43. På studieprogrammen är det en elev som hamnar 

under 10 medan de övriga sex eleverna har mycket höga medelvärden, mellan 16,5 till 

19,44. På grund av att det är få elever i gruppen från studieprogram är det svårare att 

göra en tydlig jämförelse av skillnaden som beror på att eleverna på yrkesprogrammen 

har skrivit det enklare testet men det är ett något lägre medelbetyg för yrkeseleverna 

även om man ser till de sex högsta resultaten.  

 

 
 
Figur 5. Urvalsgrupp med god läsförståelse och betygsmedelvärden. Elever 1-16 
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I figur 6 syns hur yrkeseleverna med god läsförståelse, i de streckade staplarna, 

fördelar sig relativt jämnt med spridning på de tre grupperna med medelbetyg upp till 

17,5. För studieprogrammen hamnar eleverna på medelvärde över 15,1 utom för en elev 

med medelvärde under 10. 

Liksom i gruppen för svag läsförståelse finns inte några generella avvikande skill-

nader i betyg mellan teoretiska och praktiska kurser för eleverna på yrkesprogrammen, 

de små skillnader som finns är både högre eller lägre betygsmedelvärde för de teoretiska 

kurserna jämfört med de praktiska. För enstaka elever har enskilda kurser högre betyg 

men även här kan det vara både teoretiska och praktiska kurser. Skillnaden med högre 

betyg på kursen Idrott och hälsa jämfört med de övriga kursbetygen som fanns i 

gruppen med svag läsförståelse på yrkesprogram märks inte för eleverna på 

yrkesprogram med god läsförståelse.  

 
 

 
Figur 6. God läsförståelse och betygsmedelvärden i procent inom respektive grupp  
 
 
Jämförelse mellan båda programmen och god respektive svag läsförståelse 

Vid en jämförelse mellan båda programmen och de två olika grupperna framgår att det 

är en stor spridning inom respektive grupp för betygsmedelvärdet (figur 7). Lutningen 

för kurvan är brantare för båda grupperna med god läsförståelse, vilket tyder på att skill-

naderna varierar mer i de grupperna mellan de elever som har högst respektive lägsta 

betygsmedelvärde. Samtidigt visar resultaten att en god läsförståelse har ett starkt sam-

band med en hög nivå på betygsmedelvärdet för studieprogrammen. 
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Figur 7. Betygsmedelvärde enskilda elever samtliga grupper. Elever 1-17 
 

5.3 Stämmer betygsmedelvärdet och resultatet på NP läsprov överens? 
Resultatet presenteras med fyra figurer, en för respektive grupp och med en kort skrift-

lig kommentar till varje figur. Resultatet analyseras mer utförligt i kapitel 6.  

 

NP läsprov och betygsmedelvärde grupper med svag läsförståelse 

För grupperna med svag läsförståelse på yrkesprogram har nästan hälften av eleverna 

betyget F på NP läsprovet. F-betygen är spridda över hela skalan av betygsmedelvärden. 

Elever med C (15) respektive B (17,5) återfinns i mitten och i den övre halvan (Figur 8). 

Som tidigare konstaterats är spridningen i betygsmedelvärde relativt stor och det finns 

inte någon tydlig överensstämmelse mellan F-betygen på NP läsprov och betygsmedel-

värdet. 

 
Figur 8. Betygsmedelvärde och resultat NP läsprov. Yrkesprogram, elever 1-17 
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hälften med där finns också elever med C. För den här gruppen har resultatet på NP läs-

provet svag överenstämmelse med betygsmedelvärdet (figur 9).  

 
Figur 9. Betygsmedelvärde och resultat NP läsprov. Studieprogram, elever 1-17 
 
 
NP läsprov och betygsmedelvärde grupper med god läsförståelse 

Inte heller för elever med god läsförståelse på yrkesprogrammen stämmer nivån på 

betygsmedelvärdet överens med resultatet på NP läsprovet (figur 10). Elever med 

resultat B (17,5) och C (15) återfinns i den nedre halvan av gruppen och tre av eleverna 

med E (10) hamnar på den övre halvan.  

 
Figur 10. Betygsmedelvärde och resultat NP läsprov. Yrkesprogram, elever 1-16  
 

För den mindre gruppen elever på studieprogram med god läsförståelse är underlaget för 

begränsat för att dra någon generell slutsats, men det verkar som inte heller i denna 

grupp är resultatet överensstämmande med betygsmedelvärdet och som tidigare kons-

taterats är det en stor spridning inom gruppen när det gäller resultatet på NP läsprovet 

(Figur 11).  
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Figur 11. Betygsmedelvärde och resultat NP läsprov. Studieprogram, elever 1-7 
 

6 Diskussion av resultatet 
I det här avsnittet diskuterar jag resultatet och ser över samband mellan testen och med 

betygsmedelvärdet.  

 

6.1 Grupperna med svag läsförståelse utvecklas under första året 
För båda grupperna av elever med svag läsförståelse har det för en stor andel elever 

skett en förbättring av resultatet på nationella provets del om läsförståelse. Eftersom 

proven använder sig av olika mätmetoder, stanineskalan ett till nio respektive betyg F-

A, krävs det en omtolkning för att kunna jämföra de två resultaten. Jag har tolkat att 

resultat tre på LS-test II för studieprogrammen motsvarar nedre delen av ett E och att de 

elever som har D eller mer presterar ett bättre resultat. Jag har kommit fram till fördel-

ningen efter att ha placerat stanineskalans fem nivåer tre till sju i relation till de fyra 

betygen ECDC och B. F motsvarar därmed ett och två och A motsvarar åtta och nio. 

Den största förbättringen verkar ha skett för eleverna på de studieförberedande pro-

grammen med svag läsförståelse. Men skillnaden mellan programmen är liten, även på 

de yrkesförberedande programmen syns förbättrade resultat för delar av gruppen. 

Testen görs i början respektive slutet av första året och eleverna på studieförbe-

redande programmen har fler kurser som är övervägande textbaserade till sitt innehåll 

jämfört med kurserna på yrkesprogrammen som har större inslag av praktik. Detta gör 

att eleverna på de studieförberedande programmen bör få mer träning i läsförståelse 

genom att de läser mer i skolarbetet. Samtidigt är skillnaden i kursplaner mellan studie- 

och yrkesprogram minst under första året eftersom de flesta gymnasiegemensamma 

kurserna ligger under år 1 (Skolverket 2013). De gymnasiegemensamma kurserna under 
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år ett kan förklara att fler än hälften av yrkeseleverna i gruppen med svag läsförståelse 

får ett bättre resultat på NP läsprov jämfört med LS-test I.  

Ett något förvånande resultat är att gruppen med god läsförståelse på studiepro-

grammen uppnår relativt låga betyg på NP läsprovet. I gruppen med god läsförståelse är 

det sex pojkar och en flicka, flickan uppnår B på nationella provet. Skolverkets gransk-

ning av resultaten för läsprovet våren 2012 visar att 35,5 % av flickorna når betygen A 

och B jämfört med 17 % av pojkarna (2012:65). Utan att genomföra intervjuer med 

eleverna eller ha tillgång till en undersökning med betydligt större elevunderlag är det 

svårt att få någon djupare förståelse för resultaten och skillnader mellan könen, men det 

verkar som de skillnader som finns mellan könen när det gäller läsning kan ha förstärkts 

under det första gymnasieåret. En möjlig förklaring kan vara att det är skillnad i den 

sociala påverkan som flickor och pojkar har på varandra. Tengberg (2012:126) för fram 

att de öppna svaren som provet innehåller gynnar de som har en god skriftlig ut-

trycksförmåga och att det på så sätt inte är läsförmågan som prövas. Detta skulle 

förklara skillnaderna mellan de två proven eftersom LS-testet endast innehåller 

flervalsfrågor och att flickor generellt har en mer utvecklad skriftlig förmåga jämfört 

med pojkar. För yrkesprogrammen finns det inte tillräckligt underlag av pojkar 

respektive flickor för att upptäcka om det finns ett liknande mönster i resultatet. En 

annan tolkning av skillnaden i resultat mellan de två testerna kan vara svårigheter med 

att mäta de högre nivåerna av läsförståelse. Samtidigt presterar elever från yrkesprog-

rammen höga betyg på NP, vilket motsäger att de höga nivåerna skiljer sig mellan 

proven. Vid utformningen av proven har det lagts vikt vid att kunna mäta progressionen 

och särskilt för de högre nivåerna, mellan betyg C och A (Skolverket 2012:63). En 

annan förklaring till skillnaderna kan vara att det under det första året sker en utjämning 

mellan eleverna. Sättet att arbeta med läsförståelse i klasserna leder till förbättring för 

elever med svagare läsförståelse men de elever som redan har en god läsförståelse inte 

visar förbättrade resultat på samma sätt. En tolkning till det utjämnade resultatet för 

studieprogram är att det tydligt förbättrade resultatet för eleverna med svag läsförståelse 

inneburit att elever som redan haft en god läsförståelse inte har utvecklats i skolarbetet 

från den nivå de befunnit sig på. För de studieförberedande programmen verkar alltså 

skillnaderna i god och svag läsförståelse som lästestet visat i början av hösten under år 

ett jämnats ut, gruppen med svag läsförståelse visar förbättrade resultat men gruppen 

med god läsförståelse får lägre betyg än förväntat på nationella provet.  
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För grupperna på yrkesprogrammen är tendensen att de med svag läsförståelse på 

nationella provet har en stor andel med betyget F. På grund av att yrkeseleverna skriver 

ett enklare test är jämförelsen mer komplicerad, men det är något fler än hälften som 

uppnår E eller högre på det nationella provet. Detta skulle kunna visa att det sker en 

utveckling av läsförståelse för en del av eleverna på yrkesprogrammen. För gruppen 

med god läsförståelse från yrkesprogrammen är resultatspridningen stor. För vissa 

elever kan påverkan av programmets mål och att yrkeselever inte förväntas behöva ha 

en hög läsförståelse påverkat så att man presterar sämre. Sammanfattningsvis har elever 

i båda grupperna med svag läsförståelse förbättrade resultat medan båda grupperna med 

god läsförståelse visar ett sämre resultat än förväntat, framförallt på studieprogrammen 

men kanske kan det visa sig vid en jämförelse av betygsmedelvärdet i följande fråga.  

 

6.2 Trots svag läsförståelse uppnår eleverna goda studieresultat 
Båda grupperna med svag läsförståelse har betygsmedelvärde som hamnar något högre 

än vad som kunde förväntas. De två grupperna skriver olika lästester men det går inte att 

utläsa att den svaga läsförståelsen i LS-testet påverkar betygen mindre på yrkesprog-

rammen jämfört med studieprogrammen. Elevernas betygsmedelvärde hamnar på en 

lägre nivå på yrkesprogrammen som motsvarar nivåskillnaden i de två olika LS-testen 

som används där yrkesprogrammen skriver ett enklare prov och där de normerade 

värdena avser respektive test som beskrivs i 3.2. 

Den knappa fjärdedel av eleverna på studieprogrammen som har ett medelbetyg 

över 15 visar ett högre värde än vad som kunde förväntas. En förklaring kan vara att 

deras läsutveckling fortsatt och påverkar betygen under de dryga 2,5 år som betygs-

medelvärdet omfattar. En jämförelse med nationella provet och betygsmedelvärdet för 

eleverna på studieprogrammen visar att redan i slutet av år ett har deras resultat för-

bättrats något eftersom samtliga elever i den gruppen bedömts med betyget D (12,5) på 

NP läsprovet.  

Könsfördelningen på de olika programmen ger inte ett tillräckligt underlag för att 

göra jämförelser i alla grupperna, men samtliga elever som hamnar över 15 i betygs-

medelvärde i gruppen med svag läsförståelse på studieprogram är flickor. En förklaring 

kan vara en större social påverkan för flickor att prestera väl i skolarbetet. De har tilläg-

nat sig färdigheter de använder i skolarbetet och det leder till högre betyg. Säljö menar 

att: ”Lärandet handlar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå 

bruka dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och verksam-
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hetssystem” (Säljö 2014:151). Skolverkets analys av PISA-testerna visar att skill-

naderna i läsförståelse ökar mellan könen i Sverige (Skolverket 2014:50b). Skillnaderna 

mellan pojkar och flickor med svag läsförståelse på studieprogrammen och hur det på-

verkar skolresultatet kan visa att det är svårare för pojkar att ta sig ur den onda cirkel 

som en svag läsförståelse kan innebära. Reichenberg (2005:11) beskriver att för att 

undvika att misslyckas tar elever inte tag i uppgifter som de inte är bra på. Det leder till 

att de får mindre träning på det de behöver bli bättre på vilket i sin tur fortsätter att på-

verka skolresultatet negativt.  

En jämförelse på individnivå av läsförståelsen som uppmätts i LS-testet och NP 

läsprovet och betygsmedelvärdet visar en tendens att läsresultatet har något mindre 

betydelse på yrkesprogrammet eftersom elever med svag läsförståelse och låga resultat 

på NP läsprov ändå presterar ett relativt högt medelvärde. Samtidigt är det stora 

skillnader inom gruppen som gör att det är svårt att dra någon entydig slutsats. För 

studieprogrammen finns elever med de högsta resultaten på NP läsprov inte med bland 

de elever som har ett betygsmedelvärde över 14 vilket är ett överraskande resultat. För 

att få en tydligare bild av orsakerna bakom betygen i gruppen med svag läsförståelse 

hade det krävts en fördjupad undersökning men resultatet i min begränsade under-

sökning pekar mot en slutsats att nivån av läsförståelse har en mindre påverkan på den 

totala prestationen i form av betygsmedelvärdet i gruppen med svag läsförståelse.  

En intressant detalj i resultatet är att de två elever med svag läsförståelse som har 

det högsta medelvärdet i båda programmen har invandrarbakgrund.9 De har båda sämre 

resultat även på det nationella provet (eleven på yrkesprogram har F och eleven på 

studieprogram har D). Elever med annat modersmål presterar genomgående sämre på 

test i läsning (Bråten 2008). Här måste man när man diskuterar resultat ta med att de 

inte har den ordförståelse eller annan förförståelse om texter och innehåll som elever 

med svenska modersmål har och som påverkar vilken läsförmåga de uppvisar 

(Johansson 2004, Bråten 2008). En god läskompetens i förstaspråket och social och kul-

turell påverkan i hemmet kan vara en förklaring till elevernas höga medelvärde trots den 

uppmätt svaga läsförståelsen. Att ha kunskaper i flera språk och att vara delaktig i flera 

kulturer kan vara positivt men är beroende av sociala, ekonomiska och kulturella förut-

sättningar. Det beror på hur andra och hur eleverna med invandrarbakgrund själva be-

traktar sin tvåspråkighet (Linell 1982:262f). För att undersöka om och vilken betydelse 

                                                
9 Eleven på yrkesprogrammet läser svenska som andraspråk och har även modersmålsundervisning, 
eleven på studieprogrammet läser svenska 1 och har inte modersmålsundervisning.  
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deras bakgrund har för de höga betygsmedelvärdena i förhållande till lästestet hade det 

varit intressant att genomföra en uppföljande intervju.  

 

6.3 God läsförståelse påverkar studieresultat mest på studieprogram 
Eleverna på studieprogrammen gjorde LS-testet II 2012 och det mindre antal elever i 

gruppen som uppnår de två högsta resultaten bekräftar nedgången i läsförståelseförmåga 

som konstateras i PISA. Enligt den procentuella fördelningen av LS-testet (Johansson 

2005) skulle sammanlagt 11 % av eleverna uppnå stanine åtta (7 %) och nio (4 %) 

vilket motsvarar ca 15 elever av underlaget istället för det faktiska antalet för gruppen 

som är endast sju elever. De svaga läsarnas resultat försämras mest enligt PISA men 

även den övre nivån påverkats (Skolverket 2014). I gruppen med god läsförståelse på 

studieprogrammen syns ett tydligt samband med elevernas höga betygsmedelvärde, 

medan det för yrkesprogrammen är en stor spridning i gruppens resultat. För yrkes-

programmen verkar resultatet visa att elever med en god läsförståelseförmåga får 

mindre utslag av det i ett generellt högt betygsmedelvärde.  

Betygsmedelvärdet för eleverna med god läsförståelse hamnar klart över de med 

svag läsförståelse men hälften av gruppen har ett betygsmedelvärde som motsvarar 

betyget C (15) eller lägre. En närmare analys av gymnasiegemensamma kurser jämfört 

med de programspecifika kurserna visar att det inte är några större skillnader i resultat 

mellan kurstyperna. För eleverna på yrkesprogrammen innebär det att betygsnivåerna är 

likartade för båda typerna av kurser. Medelvärdet döljer alltså inte några generella nivå-

skillnader som beror på att man har högre eller lägre betyg i de programspecifika, prak-

tiska kurserna än i de gymnasiegemensamma, mer teoretiska kurserna. Helleklev (2013) 

har skrivit ett examensarbete om läsförståelse på gymnasiet och även hon har använt sig 

av eleverna resultat på LS-testet. Hennes resultat pekar också på överensstämmelse mel-

lan staninevärdet och elevernas betyg. Helleklevs (2013) undersökning avser gymnasie-

elever som tog studenten 2012 med kurser i det gamla gymnasiet, innan Gy2011. De 

skrev LS-testet under sitt första gymnasieår 2009/2010.  

För alla grupper är överenstämmelsen mellan NP läsprov och betygsmedelvärdet 

inte entydigt utan det är spridda resultat inom grupperna. I beskrivningen av NP läs-

provets utformning betonar Skolverket (2012:62) att resultatet ska vara delvis jäm-

förbart med resultat på PISA, men eftersom NP läsprovet är mindre omfattande ska man 

ändå vara försiktig vid jämförelser. Min undersökningsgrupp består av ett begränsat 

urval elever där resultaten på NP uppvisar en otydlig koppling till betygsmedelvärdet. 
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Det skulle kunna visa att man även ska vara försiktig när man drar slutsatser om hur 

prov och test i läsförståelse ska användas för att bedöma elevers förmåga att klara av att 

skolutbildning.  

 

7 Slutsatser och sammanfattande diskussion  
I det här avsnittet sammanfattas resultatet och sedan diskuteras om resultatet i studien 

visar att eleverna är väl förberedda för yrkesliv och vidare studier.  

 

7.1 Samband mellan läsförståelse och resultat och hur de mäts 
En fråga jag ställde upp för min studie var hur resultaten på de två test i läsförståelse 

som eleverna gör under sitt första år på gymnasiet stämde överens. Slutsatsen av 

resultatet är att för gruppen med svag läsförståelse mäter NP läsprov på ungefär samma 

sätt som LS-testen. De högre resultat som flickorna på studieprogrammen uppnått på 

NP läsprov kan visa att frågor där eleverna själva formulerar sina svar jämfört med fler-

valsalternativen på LS-testet gynnar flickor. Övriga skillnader verkar bero på att 

eleverna har förbättrat sin läsförståelse. För grupperna med god läsförståelse uppvisar 

de två proven större skillnader. Pojkarna på studieprogrammen hamnar på en lägre 

resultatnivå jämfört med att de hade de högsta resultaten på LS-testet. Det kan liksom i 

gruppen med svag läsförståelse bero på frågorna med egenformulerade svar. För 

yrkesprogrammen har gruppen med god läsförståelse en stor spridning på alla betyg 

mellan A–E. Orsaken till skillnaderna kan vara att LS-test I är anpassat för yrkespro-

grammen till skillnad från NP läsprovet, som är samma prov för alla program. 

Vid en jämförelse av resultat för de två mätningarna av läsförståelse och betygs-

medelvärdet visar LS-testet visar en större överensstämmelse med medelvärdet än NP 

läsprovet. Elever med höga betygsmedelvärden har betyg E eller D på NP lästest och 

det finns även elever med betyg C, B och A på som hamnar på ett lägre 

betygsmedelvärde.  

Hur ser sambandet ut mellan betygsmedelvärde och läsförståelse beroende på 

vilket gymnasieprogram man går på? För eleverna med låg läsförståelse är spridningen 

stor i båda grupperna men skillnaden i nivå mellan programmen motsvarar skillnaden 

mellan LS-test I och II. Eleverna i båda grupperna med låg läsförståelse presterar också 

något bättre resultat än förväntat men den svaga läsförståelsen verkar påverka 

betygsmedelvärdet i lika hög grad oberoende av program. Den största skillnaden är 

mellan god läsförståelse på studieprogram där alla elever utom en uppnår mycket höga 
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resultat. Slutsatsen är att nivån av läsförståelse påverkar betygen men även elever med 

svag inledande läsförståelse klarar gymnasieprogrammen med betygsmedelvärde över E 

och vissa elever med relativt höga betygsmedelvärden. God läsförståelse verkar ge mest 

utdelning i form av generellt höga medelvärden på studieprogrammen även om det finns 

höga betygsmedelvärden även på yrkesprogrammen. 

 

7.2 Förberedd för yrkesliv och högre studier?  
För eleverna på yrkesprogrammen i gruppen med svag läsförståelse klarar de flesta alla 

sina kurser med minst E. Att eleverna klarar både kurserna som är kopplade till yrkes-

inriktning och de gymnasiegemensamma kurserna trots den svaga läsförståelsen kan 

visa att de är väl förberedda för yrkesliv och att vara aktiva medborgare i samhället. 

Studieresultaten är klart bättre än förväntat. Lundberg (2010) menar att det finns en 

generell läsförmåga och att det är viktigt för lärande både i skolan och i samhället ha en 

god läsförmåga. Trots att eleverna i gruppen med den svaga läsförståelsen har ett 

resultat som ligger mycket nära det som innebär särskilda stödåtgärder klarar de 

kurserna på sin utbildning med minst E. Det skulle kunna visa att de har en generell 

läsförmåga som de använder i skolarbetet men som inte mäts i tryckta texter som 

Nationella provet och LS-testen består av. Undervisning med muntliga genomgångar 

och diskussioner och digitala texter, instruktionsfilmer osv som ingår i skolarbetet kan 

ha bidragit till att eleverna lärt sig det som krävs för minst godkända resultat i kurserna 

som ingår i programmet.  

Utvecklingen som eleverna från båda grupperna med svag läsförståelse visar 

under år ett, och som avspeglar sig i deras betygsmedelvärden kan påvisa att det går att 

förbättra nivån på läsförståelse under en relativt kort tidsperiod. Debatten om de 

försämrade resultaten för svenska ungdomar i internationella mätningar av läsförmåga, 

och åtgärder som har följt på den debatten, kan ha bidragit till att undervisningen har 

anpassats och förändrats till att även använda sig av digitala texter och mer muntliga 

genomgångar i skolarbetet. Gymnasieskolan eleverna i studien går på är en så kallad 1-1 

skola. Det innebär att alla elever, på alla program, har en egen bärbar dator under gym-

nasietiden och även att skolan arbetar med lärplattform och att integrera digital teknik i 

den pedagogiska verksamheten. Skolan är inne på det sjätte året med en dator till alla 

elever och har arbetat aktivt med både elever och personal för att utveckla under-

visningen och den digitala tekniken. Detta överensstämmer med det Street & Lefstein 

(2007) tar upp om hur den kognitiva förmågan och literacy inte ska vara kopplat endast 
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till den traditionellt skriftliga kulturen utan att skolan ska ompröva synen på muntligt 

och skriftlig kultur för att på ett bättre sätt kunna arbeta med och utveckla literacy. 

Eleverna har valt det program de går på, till skillnad mot grundskolan när alla går 

samma utbildning i större utsträckning. Den nya miljön och det faktum att de får andra 

förväntningar och krav på sig, både av lärare, men också av den sociala gruppen de 

ingår i kan vara en del av förklaringen till de goda studieresultaten jämfört med nivån av 

läsförstålse. Street & Lefstein (2007) men även Säljö (2014) betonar den sociala och 

kulturella kontexten och vilken effekt den har på literacy. Resultatet med det förbättrade 

resultatet för elever med svag läsförståelse kan också visa att det kompensatoriska upp-

draget som är reglerat i skollagen och som innebär att skolan ska kompensera för skill-

nader i elevernas bakgrund fungerar för elever med svag läsförståelse. I grupperna med 

svag läsförståelse är det intressant att de två elever i de grupperna som visar högst 

betygsmedelvärde båda är elever med annat modersmål än svenska. Det hade varit 

mycket intressant med uppföljande intervjuer med de eleverna för att få en förklaring 

till vilka faktorer som har påverkat deras goda studieresultat.  

I gruppen med god läsförståelse på studieprogrammen har de höga betygsmedel-

värden men samtidigt visar resultatet på NP lästest på C och B-resultat. En fråga som 

uppstår är om läsförståelsen är tillräcklig för gymnasiet men kan ställa till med problem 

vid fortsatta studier på högskola? Kan det vara så att fokus i klasserna ligger på att höja 

nivån för de elever som lägre nivå av läsförståelse och att det går ut över elever som 

redan har en relativt hög nivå och som inte fortsätter att utvecklas? På högskolor och 

universitet diskuteras hur allt fler studenter har bristande kunskaper i svenska vilket 

påverkar utbildningsresultaten för eleverna. I en debattartikel undertecknad av nio 

forskare och doktorander vid Uppsala Universitet med rubriken ”Våra studenter kan 

inte svenska” beskrivs att en ökad andel av studenterna på universitetet har svårt att läsa 

och även att skriva begripliga texter. I debattartikeln konstateras att det inte är 

begåvning som saknas hos studenterna utan att de inte har fått tillräcklig med träning på 

läsning och skrivning (Uppsala nya tidning 2013).  

Svenska 3 är en ny kurs som ingår i de högskoleförberedande programmen. 

Kursen har ett innehåll som behandlar de förmågor som krävs för högskolutbildningar 

tydligare än föregående kurser i svenska vilket gör att eleverna får utveckla sin läs- och 

skrivförmåga (Nilsson 2013 augusti). Nationella provet i svenska 3 skrivs i slutet av 

april och det hade varit intressant att följa upp eleverna på studieprogrammen för att se 

hur resultaten ser ut på det provet.  
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8 Vidare forskning 
För att få en djupare förståelse för vad som bidrar till en god läsförståelse hade det varit 

intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar i skolan och i hemmen. Eftersom 

nivån av läsförståelse visar tydliga kopplingar till den sociokulturella bakgrunden vore 

det även intressant att undersöka sociala faktorer djupare och de hur det kan bidra till 

metoder att utveckla läsförståelsen.  

Eftersom resultatet visar att elever trots låg läsförståelse visar relativt goda studie-

resultat vore det även intressant med fortsatt forskning och fördjupade undersökningar 

om samband mellan läsförståelse av tryckta texter och studieresultat.  
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