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Sammandrag 
 
Med anledning av den kommande digitaliseringen av de nationella proven syftar 
denna studie till att undersöka om elevers resultat på läsförståelseprov skiljer sig åt 
beroende på om eleverna får provet på dator eller på papper. Studien undersöker 
även om provresultaten mellan pojkar och flickor samt svenska- och svenska som 
andraspråkselever skiljer sig åt. Tidigare forskning har gett splittrade resultat. Några 
studier har visat att elever får bättre resultat på ett pappersbaserat prov än på ett 
digitalt och några har visat att resultaten inte skiljer sig åt beroende på provformen. I 
denna studie användes det nationella läsförståelseprovet för kurserna Svenska 1 och 
Svenska som andraspråk 1, ett i digital och ett i pappersbaserad form. 38 elever i 
årskurs 1 på en gymnasieskola deltog i studien. Resultatet visade inte på någon 
skillnad mellan de båda provformerna utan att medelvärdet av delprovsresultaten var 
detsamma för proven. Pojkarna fick signifikant lägre resultat än flickorna på både det 
digitala och det pappersbaserade provet. Svenska som andraspråkseleverna fick lägre 
resultat än svenskeleverna. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning av 
Ackerman och Lauterman (2012), Mangen, Walgermo och Brønnick (2013), 
Rasmusson (2014), Pasquarella, Gottardo och Grant (2012)  och Norman och Furnes 
(2016). 
 
Nyckelord: läsförståelse, digitala prov, nationella prov
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Författarens tack 
 
Ett stort tack till min SPSS-kunniga kollega Lars, som hjälpt mig att behandla 
resultatet i denna undersökning, och till min sambedömare. Vidare ett tack till skolan, 
lärare och elever som tagit emot mig och ställt upp i min undersökning och till mina 
handledare. 
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1 Inledning 
 
I samhället och i skolan ser vi idag en ökande digitalisering. Som effekt av detta 
presenterades nyligen den statliga målsättningen att samtliga nationella prov ska vara 
digitaliserade till 2022 (Statens offentliga utredningar [SOU], 2016) och de 
pappersbaserade versioner som idag används förpassas till historieböckerna. Vad 
gäller läsförståelseprov är forskningen kring elevers resultat på digitala prov och 
pappersbaserade prov splittrad och med en förestående digitalisering ökar behovet av 
att utreda vilka effekter denna förändring kommer att få för eleverna. Denna studie 
fokuserar därför på det nationella läsförståelseprovet för gymnasiekurserna Svenska 1 
och Svenska som andraspråk 1, och då specifikt på huruvida elevernas resultat på ett 
digitaliserat nationellt prov skiljer sig från om provet görs i sin traditionella form, på 
papper.  
 
Vad gäller resultaten på de nationella proven i svenska, i den traditionella 
pappersbaserade formen, har flickor generellt fått högre resultat än pojkar och elever 
som läser Svenska 1 har fått högre resultat än elever som läser Svenska som 
andraspråk 1 (Skolverket, 2015-10-13). Kommer samma trend att synas vid en digital 
provform? Forskning av Rasmusson (2014) tyder på att pojkar gynnas av den digitala 
provformen i förhållande till den pappersbaserade, vilket skulle tala för att en 
digitalisering av de nationella proven kan komma att få skilda effekter för olika 
elevgrupper. Därför finns också ett behov av att forska kring eventuella skillnader 
mellan elevgrupper vad gäller digital och pappersbaserad provform.  
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2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka (1) om gymnasieelevers resultat på det nationella provet för 
kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 del B (läsförståelseprovet) skiljer 
sig åt om de gör provet digitalt eller på papper. Jag ämnar även undersöka (2) 
huruvida provresultaten mellan pojkar och flickor skiljer sig åt samt (3) om 
provresultaten för elever som läser svenska som andraspråk skiljer sig från 
svenskelevernas provresultat.  
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3 Metod 
 
I följande del redogörs för den teoretiska grund varpå för undersökningen vald metod 
vilar och ett resonemang kring etiska aspekter förs. Därefter redogörs för det 
praktiska genomförandet av det pappersbaserade respektive det digitala provet.  
 

3.1 Metod 
Cohen, Manion och Morrison (2011) listar en rad olika aspekter som kan mätas med 
hjälp av test. Vad gäller denna undersökning är det prestation vid läsförståelse i form av 
elevernas resultat (delprovsbetyg) som mäts med hjälp av två prov, ett digitalt och ett 
pappersbaserat. Värt att notera är att det för denna undersökning inte föreligger något 
intresse av att koppla elevernas resultat till intelligens eller på annat sätt värdera 
elevernas resultat.  
 
Nationella prov i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1, vilka används i 
undersökningen, används nationellt och är obligatoriska för elever som läser kursen 
inom gymnasieskola (Skolverket, 2016-03-03). Det möjliggör för testtypen 
parametriskt test, en form av test som är tänkt att representera en större grupp än den 
undersökta, det vill säga nå ett resultat som kan generaliseras över en större grupp 
(Cohen et al, 2011).  Resultaten för de elever som används i undersökningen torde 
kunna generaliseras för den nationella grupp av gymnasieelever som läser kursen. När 
en generalisering av den undersökta gruppens resultat görs för en större grupp antas 
att det för den större gruppen finns en normalkurva vad gäller fördelning av 
resultaten (Cohen et al, 2011). Den undersökta elevgruppen bör således vara 
representativ för den större, nationella, elevgruppen. I denna undersökning ingår 
elever som läser studieförberedande och icke-studieförberedande program inom 
gymnasieskolan. I undersökningen ingår dessutom elever från både Svenska 1 och 
Svenska som andraspråk 1. Det är således en bredd vad gäller program och ämne, en 
mångfald som generellt finns i skolan. I undersökningen finns inte lika del 
svenskaelever och svenska som andraspråkselever, utan en högre andel svenskelever 
än svenska som andraspråkelever, vilket är representativt för elevfördelningen i den 
undersökta skolan. Fördelningen torde även vara representativ för riksnivån.  
 
Hela den nationella elevgruppen som läser Svenska 1 respektive Svenska som 
andraspråk 1 kan givetvis inte undersökas, därför är denna undersökning ett stickprov 
av populationen (Eliasson, 2013). Urvalsramen är emellertid begränsad till 
gymnasieelever och säger således ingenting om elever som läser någon av kurserna 
inom vuxenutbildning. Urvalet har skett genom klusterurval (Eliasson, 2013), där 
elever som läser Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1, efter att val av kommun 
och därigenom skola hade gjorts, delades in i tre grupper: elever inom 
vuxenutbildning, elever som läser Svenska 1 på gymnasiet och elever som läser 
Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Gruppen elever inom vuxenutbildning 
valdes bort eftersom de inte genomförde det nationella provet för vårterminen 2016 
(det pappersbaserade provet) inom den tidsmässiga ramen för denna undersökning. 
Därefter gjordes ett urval inom de två kvarvarande grupperna. Samtliga elever i de 
berörda klasserna tillfrågades och totalt lämnade 38 elever sitt godkännande att delta i 
undersökningen. Samtliga 38 inkluderades i undersökningen.  
 
Resultaten på det digitala provet och det pappersbaserade provet jämfördes sedan 
med varandra. De resultat som jämfördes var elevernas delprovsbetyg. Jämförelse av 
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poängantal var tyvärr inte möjlig, då poängsättningen för det digitala provet (ht2011) 
och det pappersbaserade (vt2016) inte sker efter samma mall. Eftersom 
undersökningens metod är kvantitativ, då insamling av kvantitativa data görs, 
sammanställdes resultatet i programmet SPSS1, genom t-test vilket används för att 
beräkna deskriptiv statistik, det vill säga medelvärden och standardavvikelse (Field, 
2009, s. 368). I detta fall räknades medelvärde för elevresultaten för respektive 
provform ut och medelvärdena för provformerna jämfördes med varandra.     
 
3.2 Forskningsetiska principer 
I uppsatsarbetets inledningsskede ställdes undersökningens tänkta syfte och metod 
mot forskningsetiska principer. Vad gäller informationskravet informerades samtliga 
elever som var aktuella för undersökningen om undersökningens syfte, dess innebörd 
för de som deltar samt att deltagandet var frivilligt och att eleven därför närsomhelst 
hade rätt att dra sig ur utan motivering. Informationen lämnades både skriftligt i form 
av ett informationsbrev och muntligt av mig. Samtyckeskravet följdes genom att 
deltagares samtycke samlades in skriftligt innan undersökningens genomförande. 
Undersökningen är inte av etiskt känslig karaktär och samtliga berörda elever var över 
15 år gamla, vilket gjorde att samtycke från vårdnadshavare inte behövde inhämtas. 
Inget beroendeförhållande förelåg mellan mig som forskare och eleverna, då jag 
utanför undersökningen inte har någon koppling till eleverna eller till deras 
betygssättning. För att uppfylla konfidentialitetskravet avidentifieras deltagande elever 
genom att deras namn, klass, skola och kommunen där skolan finns är anonymiserade 
i denna uppsats. Vad gäller nyttjandekravet används insamlade resultat enbart för detta 
examensarbete och sparas därför inte efter uppsatsens färdigställande 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
3.3 Genomförande 
De elever som deltog i undersökningen läste Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 
1 på en gymnasieskola belägen i en medelstor stad i Västsverige. Totalt ingår 38 elever 
i undersökningen. Inledningsvis tillfrågades rektor om godkännande att vidare tillfråga 
lärare som undervisar i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 på skolan om min 
studie kunde vara aktuell för deras elever. Samtliga lärare (sju stycken) som 
undervisade i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 tillfrågades. Två av lärarna på 
skolan godkände att jag kunde komma och informera deras elever om studiens syfte 
och vad undersökningen skulle komma att innebära för dem. Samtliga elever i de tre 
klasserna (två sve och en sva) informerades om undersökningen. Eleverna fick 
muntlig information i samband med att ett informationsbrev gavs ut. De fick därefter 
möjlighet att skriftligt lämna ett eventuellt godkännande att delta i undersökningen. 
För att alla elever skulle få chans att göra det digitala provet lades provmomentet in 
som en del av undervisningen. På så vis uteslöts ingen elev i de berörda klasserna och 
ett deltagande i min undersökning blev inget tvång för at få göra det digitala provet. 
Eleverna informerades om att ett godkännande att delta i min undersökning innebar 
att jag fick ta del av deras resultat på det digitala provet samt det pappersbaserade 
nationella provet del B för vårterminen 2016 och använda det i min uppsats. Samtliga 
elever fick lämna in den förfrågan om deltagande som de fått av mig, ifylld om de 
godkände deltagandet, blank om de inte ville delta. På så vis framkom det inte för 

                                                           
1 SPSS är ett dataprogram i vilket olika former av test (exempelvis t-test) kan köras i syfte att behandla 
kvantitativa eller kvalitativa värden. För denna undersökning är det värden i form av provresultat för 
det digitala provet respektive det pappersbaserade provet som avses. För vidare läsning om SPSS, se 
Field (2009). 
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klasskamraterna vilka som godkände att vara med i studien och vilka som inte gjorde 
det. Totalt informerades och tillfrågades 51 elever (34 sve-elever och 17 sva-elever) 
varav 38 (30 sve-elever och 8 sva-elever) godkände att delta i undersökningen. 
 
Det material som användes som utgångspunkt för undersökningen var det nationella 
provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1, del B, för höstterminen 2011 
(ht2011) och för vårterminen 2016 (vt2016). Båda proven är pappersbaserade så 
provet från ht2011 digitaliserades av mig i lärplattformen Fronter. Anledningen till att 
provet från ht2011 valdes är för att det är det enda prov inom kurserna Svenska 1 och 
Svenska som andraspråk 1 som inte omfattas av sekretess. Vårterminen 2016:s prov 
valdes eftersom arbetet med denna uppsats och provet för vt2016 tidsmässigt 
sammanföll.  Anledningen till att båda testen användes var för att varje elev skulle 
göra både ett digitalt prov och ett prov på papper. Fördelen med att varje elev gör två 
prov är att jämförelsen då blir mellan samma elever, istället för mellan olika 
elevgrupper. En av fördelarna med att använda just nationella prov är att den typen av 
test är standardiserade, testade och väl genomarbetade (Cohen et al, 2011). Att testen 
är testade och väl genomarbetade, samt nationella är anledningarna till att de 
nationella proven valdes som de test denna undersökning baserar sig på. Då två prov 
används vid skilda tillfällen är det viktigt att testen är likvärdiga vad gäller utformning 
och svårighetsgrad (Cohen et al, 2011). Eftersom båda test är nationella prov för 
samma kurser (Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1) får de anses lika på dessa 
två punkter, även om proven kan skilja något, eftersom höstterminen 2011:s prov är 
det första provet som togs fram för kurserna och vårterminen 2016:s prov är 
framtaget några år senare. 
 
Vårterminen 2016:s prov genomfördes efter det digitala provet och organiserades av 
berörd gymnasieskola efter nationellt gällande riktlinjer och på utsatt provdatum. 
Provet är pappersbaserat och genomförs under två (svenska) respektive tre (svenska 
som andraspråk) timmar och eleverna har då varken rast eller tillgång till 
internetuppkoppling. Provet omfattas av sekretess, men av provansvarig Anne Palmér 
har jag beviljats tillgång till materialet (Anne Palmér, personlig kommunikation 2016-
04-13). På den berörda skolan bedöms proven sedan vanligen av respektive lärare och 
därefter tillämpas sambedömning på utvalda prov, men med hänsyn till denna studies 
reliabilitet bedömde jag läsförståelseproven med stöd av en sambedömare, likadant 
vid bedömningen av det digitala läsförståelseprovet. Fördelen med att ha samma 
bedömare vid det digitala provet och det pappersbaserade provet är att eventuell 
skillnad i bedömning mellan lärare (mig och elevernas respektive lärare) undviks. 
Eftersom varken jag eller sambedömaren känner eleverna, eller kan deras namn, blir 
bedömningen anonym och eventuella föreställningar om eleverna blir då inte en 
faktor.  
 
Eleverna fick göra det digitala provet (ht2011) före vårterminen 2016:s prov, i sin 
lärplattform Fronter. Texthäftet var inscannat som pdf och frågorna i svarshäftet var 
överförda till Fronters provverktyg av mig. Då eleverna fick skriva provet vid sina 
egna datorer, i Fronter, hade de internetåtkomst. Önskvärt hade varit att genomföra 
provet i ett program som då eleven väl startat provet omöjliggör surfande på nätet. 
Den skola där undersökningen genomfördes hade emellertid inte tillgång till något 
sådant program. Gratisversioner finns, men då ett sådant verktyg skulle vara helt nytt 
för eleverna och dessutom upplevdes icke-användarvänliga av mig valdes de bort. 
Genom Fronter mötte eleverna provet i en plattform som de torde vara vana vid 
genom skolundervisningen.  
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Inför det digitala provet gavs eleverna en liknande förberedelse som inför 
vårterminen 2016:s prov. Provvakt användes vid samtliga provtillfällen. För att 
eleverna praktiskt skulle kunna göra det digitala provet tillämpades olika lösningar för 
de olika klasserna utifrån deras scheman. Vissa grupper hade tillräckligt med 
lektionstid i en följd för att det digitala provet skulle kunna genomföras vid ett tillfälle 
(två timmar för svenskelever och tre timmar för svenska som andraspråkselever), 
vilket samstämmer med hur vårterminen 2016:s prov del B genomfördes. För några 
grupper fick det digitala provets genomförande, på grund av schemamässiga skäl, 
dock delas upp på två tillfällen, vilket inte samstämmer med 2016:s prov del Bs 
genomförande, men det samstämmer med de riktlinjer som ges vid utprövning av 
nationella prov (Anne Palmér, personlig kommunikation 2016-03-31) vilket gör att 
denna lösning ändock får anses godtagbar. Provet delades då upp i två delar som 
inleddes och avslutades vid respektive tillfälle, för att eleverna inte skulle kunna 
kommunicera med varandra om provets texter och frågor mellan lektionerna.  
 
Vid det digitala provets genomförande placerades eleverna mittemot varandra i 
klassrummet, så att avståndet till andra elevers skärmar skulle bli så stort som möjligt.  

Bild 1. Möblering av klassrum vid genomförande av det digitala provet. 

Eleverna informerades om hur mycket tid de hade på sig och att eventuellt fusk i 
enlighet med skolans regler rapporteras till rektor. Eleverna hade under provet 
tillgång till ordlista och svenska som andraspråkseleverna hade möjlighet att använda 
tvåspråkig ordbok, i enlighet med genomförandet av det pappersbaserade provet för 
vårterminen 2016.  
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4 Bakgrund 
 

I följande bakgrund redogörs inledningsvis för gy11:s betygssystem och de nationella 
proven i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Resultat på tidigare års prov 
redogörs kort för, då de synliggör att pojkar generellt får sämre resultat än flickor och 
att samma förhållande föreligger mellan svensk- och svenska som andraspråkselever. 
Därefter redovisas resultatet av den utredning gällande digitalisering av nationella 
prov, som blev färdig den 31 mars 2016. Skolverket har till följd av att utredningen 
initierades genomfört förstudier av digitala nationella prov, vars resultat avslutningsvis 
redogörs för.   
 
4.1 Betygssystem och nationella prov 
I och med gy11 infördes en betygsskala med fem steg: E, D, C, B, A. E är det lägst 
godkända betyget och A är det högsta. Betyget F ges för underkänt (Skolverket, 2014-
08-13).  
 
För gymnasiekurserna Svenska 1 (sve01) och Svenska som andraspråk 1 (sva01) är det 
nationella provet obligatoriskt på samtliga program. Provet utformas av Uppsala 
Universitet och består av tre delprov: del A (muntligt framförande), del B 
(läsförståelseprov) och del C (skriftlig framställning) vilka alla är gemensamma för 
sve01 och sva01. Provfrågor och bedömningsanvisningar för del B kan emellertid 
skilja sig åt mellan de båda kurserna. Likaså har elever som läser sve01 två timmar för 
genomförande av del B medan elever som läser sva01 har tre timmar till sitt 
förfogande. Del B och del C genomförs efter delprov A, på nationellt angivna 
provdatum (Skolverket, 2016-03-03) vilket för vårterminen 2016 var 26 respektive 28 
april (Uppsala Universitet a, 2014). 
 
Proven bedöms med grund i gällande kunskapskrav och efter det betygsystem som 
tillämpas inom gy11. Poängsystemet för delprov B har ändrats från det första 
genomförda provet, höstterminen 2011. Då sattes E-, C- och A-poäng, vilket sedan 
bytts ut till att delprovsbetyg sätts utifrån antal poäng i förhållande till provets 
maxpoäng (Uppsala Universitet b, 2014).  
 

  
Bild 2. Poängsättning i delprov B, höstterminen 2011 (Skolverket, 2011).  
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4.2 Skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, sve- och sva-elever 
Statistiken för de nationella proven i Svenska 1 från 2011 visar fördelningen av 
sammanlagda provbetyg (tabell 1). Statistik för kursen Svenska som andraspråk 1 
saknas för höstterminen 2011. Vad gäller fördelningen mellan pojkar och flickor så 
hade flickorna en högre procentsats än pojkarna vad gäller betyg C, B och A medan 
pojkarna hade en högre procentsats för betyg F, E och D. Flickor fick således i 
genomsnitt högre resultat än pojkar på provet för höstterminen 2011. Värt att notera 
är att inga flickor fick betyget F och inga pojkar fick betyget A (Skolverket, 2012-11-
20).   
 
Betygsfördelning höstterminen 2011, svenska 1 
  Antal elever med 

provbetyg 
Betygsfördelning (%) 

   F E D C B A 
               
  702 1,0 13,4 26,6 33,8 19,5 5,7 
Gymnasieskolan 
totalt 

        

därav        
  Flickor 351 … 6,0 20,8 36,5 25,9 10,5 
  Pojkar 351  1,7 20,8 32,5  31,1 13,1  …   
Tabell 1. Betygsfördelning för det nationella provet i svenska 1 för höstterminen 2011 
(Magnusson, efter: "Gy Kursprov ht2011_Tab6A", Skolverket, 2012-11-20). 
 
Ett större antal elever genomför det nationella provet på vårterminen, och därför 
redovisas här även statistik för vårterminen 2015 (se tabell 2 & 3), vilket även är den 
senaste vårterminsstatistiken. För detta prov finns även statistik för Svenska som 
andraspråk 1 (se tabell 3). Även för detta nationella prov är flickorna 
överrepresenterade vad gäller de högre betygen inom såväl Svenska 1 som Svenska 
som andraspråk 1. Statistiken visar även att elever i Svenska 1 generellt nådde högre 
provbetyg än elever som läser Svenska som andraspråk 12 (Skolverket, 2015-10-13). 
 
Betygsfördelning vårterminen 2015, svenska 1 
  Antal elever med 

provbetyg 
Betygsfördelning (%) 

   F E D C B A 
               
  68573 4,1 23,4 27,0 26,6 14,3 4,6 
Gymnasieskolan 
totalt 

        

därav        
  Flickor 34237 1,8 15,7 25,1 30,9 19,6 6,9 
  Pojkar 34336 6,3 31,0 28,9  22,4 9,1  2,3  
Tabell 2. Betygsfördelning för det nationella provet i svenska 1 vårterminen 2015 
(Magnusson, efter: "Gy Kursprov_vt2015_Tab6A_Sv1webb ", Skolverket, 2015-10-13). 
 

                                                           
2 Statistiken från tidigare års prov visar en liknande fördelning mellan pojkar och flickor respektive 
elever som läser Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Se vidare: Skolverket (2015-03-06).  
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Betygsfördelning vårterminen 2015, svenska som andraspråk 1 
  Antal elever med 

provbetyg 
Betygsfördelning (%) 
  

   F E D C B A 
               
  5499 16,4 39,0 24,8 14,4 4,8 0,6 
Gymnasieskolan 
totalt 

        

därav        
  Flickor 2563 12,3 33,9 28,0 18,3 6,8 0,7 
  Pojkar 2936 20,0 43,5 22,0 11,0 3,0 0,5 
Tabell 3. Betygsfördelning för det nationella provet i svenska som andraspråk 1 vårterminen 
2015 (Magnusson, efter: "Gy Kursprov_vt2015_Tab6B_SVsA1webb", Skolverket, 2015-10-
13). 
 
4.3 Statens offentliga utredning om digitalisering av nationella prov 
De i utredningen givna förordningarna för grund-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen träder i kraft den 1 januari 2018 (SOU, 2016). Ett förslag gavs 
gällande förändringar av gymnasieförordningen (2010:2039) genom nya paragrafer, 
vad gäller digitalisering av nationella prov. De direkta förändringarna gäller dock 
enbart att uppsatsskrivande, inte läsförståelseprov eller övriga prov, ska ske på dator. 
Emellertid summerades förslag gällande digitalisering av nationella prov i ett vidare 
perspektiv enligt följande: 
 

x En digitalisering av de nationella proven ska påbörjas och ske stegvis. 
x Elever ska skriva uppsatser på dator. 
x En försöksverksamhet med datorbaserade prov ska inledas 2018 och pågå 

t.o.m. 2021.  
x Målsättningen ska vara att nya digitala prov kan börja användas i full skala 

2022, dvs. att alla prov då ska vara digitaliserade. I samband med införandet 
bör rektorer och lärare erbjudas utbildning, och det bör finnas 
provuppgifter som eleverna kan förbereda sig på. 

x De nationella bedömningsstöden bör vara digitaliserade vid samma tidpunkt 
som de nationella proven, dvs. 2022 (SOU, 2016, s. 277).  

 
Förordningen om en försöksverksamhet om datorbaserade nationella prov innefattar 
grund, gymnasie-, specialskolan och den kommunala vuxenutbildningen och sträcker 
sig mellan 1 januari 2018 till 31 december 2021. I utredningen delas digitala 
kunskapsmätningar in i fyra så kallade generationer, där de första två enligt 
utredningen kan anses uppnådda och de två senare kan förverkligas i verksamheten 
inom några år då de tekniska förutsättningarna för detta torde finnas. Generationerna 
delas in enligt följande: 
 

x Den första generationen innebär att pappersbaserade prov administreras via 
datorer. 

x Den andra generationen är datorbaserade adaptiva prov. 
x Den tredje generationen handlar om kontinuerliga bedömningar av elevernas 

kunskapsutveckling. 
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x Den fjärde generationen erbjuder tolkningar av individuella kunskapsprofiler 
och råd till såväl elever som lärare (SOU, 2016, s. 152).  

 
Datorbaserade prov innebär att frågor ställs och svar ges med datorn som medium. Med 
linjära prov avses prov som fungerar som ett prov med papper och penna men i en 
digital miljö. I ett mer avancerat linjärt prov presenteras uppgifterna i olika ordning 
för eleverna eller så ges eleverna olika uppgifter utifrån en ursprunglig uppgiftsbank.  
Vid adaptiva prov ges eleven inledningsvis en eller flera uppgifter och utifrån elevens 
resultat på den/dem väljer programmet ut kommande uppgift utifrån en för eleven 
beräknad lämplig svårighetsgrad. Datorbaserade prov kan vara lokalt styrda eller 
fjärrstyrda, det vill säga tillhandahållas via ett lokalt nätverk eller laddas ner på 
provtagarens dator (lokalt styrda) eller tillhandahållas via en extern server (fjärrstyrda) 
(SOU, 2016). 
 
Enligt utredningen finns det såväl för- som nackdelar med datorbaserade prov. 
Exempel på fördelar är att datorbaserade prov ökar motivationen hos eleverna och att 
användbarheten och tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning ökar om 
prov ges via dator. Exempel på nackdelar är att det vid datorbaserade prov finns risk 
att det istället för elevernas kunskaper är deras förmåga att hantera datorer som 
prövas och att datorvanan hos vissa elever och lärare kan vara liten (SOU, 2016). 
Samtidigt uppger Skolverket (2010, I: SOU, 2016) att elever är vana vid att använda 
datorer och därför presterar bättre på digitala prov än pappersbaserade samt att 
elevers inställning till digitalisering ofta är god. 
 
Datorvana kan kopplas till skolors datortäthet. Enligt en undersökning av Skolverket 
(2012, I: SOU, 2016) gick det 3 elever per dator i kommunala grundskolor (2,3 
elever/dator i friskolor), att jämföra med 1 elev per dator i gymnasieskolor 
(kommunala och friskolor). Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gick 
det ungefär 5,4 elever per dator.  
 
4.4 Skolverkets förstudie inför digitala nationella prov 
Hösten 2015 genomfördes förstudier inför digitala nationella prov. Inför 
undersökningen tog flera lärosäten, vilka konstruerar de nationella proven, fram 
digitala provuppgifter inom bland annat svenska, matematik, engelska och svenska för 
invandrare (SFI). 700 elever inom grundskola, gymnasieskola och SFI deltog i 
undersökningen som genomfördes i oktober och november 2015 (Skolverket, 2015-
11-02). Provuppgifterna gjordes digitalt på dator och på läsplatta. En liten skärm 
visade sig begränsa möjligheten till överblick över provet. För längre läs- och 
skrivuppgifter visade sig läsplattan vara för liten, speciellt om tangentbord på skärmen 
användes. Resultatet av förstudien visade också att eleverna upplevde provsituationen 
på dator som mer naturlig än provuppgifter på papper, eftersom de är mer vana att 
skriva på dator än för hand. Eleverna upplevde dessutom att det gick snabbare att 
skriva på dator (Skolverket, 2016-03-17).  
 
  



 

15 
 

5 Teori 
 
I följande avsnitt presenteras en definition av läsförståelse och av text. Vidare följer 
ett avsnitt om läsförståelse hos pojkar och flickor respektive för elever som har 
svenska som andraspråk i förhållande till elever med svenska som modersmål.  
 
5.1 Läsförståelse av text 
Vad gäller läsförståelse av text så innefattas i begreppet ”text” såväl skrivna texter 
som multimodal och digital text. Texter kan således innefatta mer än skrivna ord, så 
som bilder eller tabeller, vilka också kräver tolkning från eleverna (Westlund, 2013). I 
denna studie innefattas skriven text, men given både i pappersbaserad och digital 
form, och bilder tillhörande texterna förekommer.  
 
Hur definieras då läsförståelse? RAND Reading Study Group, bestående av 14 
experter inom läsforskningsfältet, tillsattes 1999. Syftet med gruppen var att ta fram 
teorier med koppling mellan läsförståelse och bedömning. Att definiera läsförståelse 
som begrepp blev en av de första punkterna och definitionen de arbetade fram lyder 
som följande, här återgiven av Sweet och Snow (2002): 
 

We define reading comprehension as the process of extracting and constructing meaning 
through interaction and involvement with written language. The reading 
comprehension process includes three dimensions: the reader, the text and the activity. 
These three dimensions define a phenomenon that occurs within i larger social context 
[…], which shapes and is shaped by the reader, and which infuses each of the three 
elements, influencing the texts that are available and valued, the activities that are 
engaged in with those texts, and the identities and the profile capacities of the readers. 
The sociocultural context mediates students’ experiences, just as students’ experiences 
influence the context (Sweet & Snow, 2002, s. 23-24, I: Westlund, 2013, s. 5).  

 
Westlund (2013) kopplar, med hänvisning till ovanstående, läsförståelse till ett 
sociokulturellt perspektiv där meningsskapande vid läsförståelse ses som socialt eller 
kulturellt. Enligt Westlund (2013) råder det emellertid oenighet inom 
läsforskningsfältet, där vissa forskare anser att läsförståelse är en individuell och 
kognitiv process och vissa anser den vara socialt betingad. Synen på kunskap som 
konstruktivistisk är emellertid gemensam inom fältet. Den interaktion som lyfts fram i 
ovanstående läsförståelsedefinition innebär enligt Westlund (2013) att en elev vid 
läsning måste ”aktivera sin egen kunskap och sitt eget tänkande och tillföra detta till 
texten” genom att eleven ”förhåller sig till att författaren alltid har en avsikt med sin 
text men också skapar sin egen mening och värderingar mot bakgrund av sin egen 
livserfarenhet och kontakt med olika texter” (s. 6).  
 
Läsförståelse är en komplex väv där muntliga och skriftliga språkförmågor 
tillsammans genererar förståelse av en text. Pasquarella, Gottardo och Grant (2012) 
skriver att faktorer som påverkar läsförståelsen kan delas in i två olika nivåer. Den 
lägre nivån innefattar faktorer kopplade till bokstäver och ord, det vill säga 
identifiering av bokstäver, igenkännande av ord och fonologisk medvetenhet. Den 
högre nivån innebär att förkunskaper kopplas till texten och att läsaren använder 
strategier för att förstå textens innebörd. Enligt Pasquarella et al (2012) finns det 
också teorier om att faktorer som hörförståelse, syntax, vokabulär och morfologi 
skulle vara viktiga påverkansfaktorer för läsförståelse. För yngre talare är avkodning 
den främsta påverkansfaktorn och för äldre är det ordförrådet. Enligt Abraham 
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(2008) kärvs det att läsaren avkodar och känner igen 95-99% av orden i en text för att 
han/hon ska kunna förstå texten.  
 
5.2 Pojkar och flickors läsning 
Enligt Hattie (2014, I: Westlund, 2015) föreligger ingen skillnad mellan pojkar och 
flickor vad gäller läsförståelse. Kön är enligt aktuell forskning inte är avgörande för 
olika förmågor eftersom variationen mellan elever inom könsgrupperna nämligen är 
större än mellan dem menar Hattie. Emellertid menar Westlund (2015) att pojkar 
generellt har sämre läsförståelse än flickor och med stöd av Appelgates (2010, I: 
Westlund, 2015) och Schmidls (2008, I: Westund, 2015) studier menar hon att lärares 
förväntningar på eleverna och hur texter arbetas med i klassrummet kan minska 
skillnaden mellan könen. Läsningen bör präglas av meningsskapande och intellektuell 
utmaning, men litteratursamtal tenderar, enligt Schmidls (2008, I: Westlund, 2015) 
studie snarare att vara förhörsliknande. Studien visade även att det fanns en skillnad i 
genrepreferenser mellan pojkar och flickor och att boksamtal ofta handlade om 
ämnen som tilltalade flickorna mer än pojkarna. Emellertid förelåg den största 
variationen i upplevelse av litteratur mellan elever, inte kön, där tidigare läsvana och 
en förståelse för att olika texter läses på olika sätt, var avgörande. Westlund hänvisar 
vidare till Schiefeles (1991) studie av universitetsstuderandes läsförståelse, vilken 
också visade att den främsta variationen inte låg mellan kön utan mellan individer, där 
”inre motivation att få arbeta med utmanande frågor som förutsätter djup förståelse” 
(Sciefele, 1991, I: Westlund, 2015, s. 29) kännetecknade de högpresterande eleverna.   
 
Vad gäller PISA-resultaten 2012 har såväl pojkar som flickors läsförståelse försämrats 
sedan PISA 2000 och skillnaden mellan pojkar och flickor är i Sverige större än 
genomsnittet för OECD-länderna (Skolverket, 2013, I: Westlund, 2015).  
 
5.3 Elever med svenska som andraspråk 
För en god språkutveckling krävs att eleverna engageras genom att deras tidigare 
erfarenheter och kunskaper kopplas till undervisningen, vilket gäller för såväl första- 
som andraspråkselever. Landmark och Wiklund (2012) ifrågasätter dock hur den i 
undervisningen ofta svenskkulturellt präglade litteraturen påverkar andraspråkselevers 
språkutveckling, när eleverna möter litteratur som inte kopplar till deras egen 
kulturella bakgrund och tidigare kunskaper. Både Cummins och Molloy (2001 
respektive 2003, I: Landmark & Wiklund, 2012) lyfter vikten av att koppla elevers 
tidigare erfarenheter till läsningen och lyfta deras identitet, då exempelvis boksamtal 
om texter som är angelägna för (andraspråks)eleverna gynnar språkutvecklingen långt 
mer än texter som eleverna inte kan identifiera sig med.  
 
Lervåg och Grøver Aukrust (2010) menar att ordförrådet är avgörande för 
läsförståelsens utveckling för såväl första- som andraspråkselever, men att den är av 
större betydelse för andraspråkselever. Generellt hamnar andraspråkselever efter 
förstaspråkselever vad gäller läsförståelse, vilket enligt Lervåg och Grøver Aukrust 
(2010) beror på andraspråkselevers begränsade ordförråd. Enligt Verhoeven (2000, I: 
Pascuarella et al, 2012) blir klyftorna mellan första- och andraspråkselever först 
märkbara i skolans senare år, eftersom eleverna genom åren möter alltmer krävande 
texter. Skriftspråk och talspråk kan vara kontextualiserat eller kontextreducerat, samt 
vara kognitivt krävande eller kognitivt icke-krävande. För äldre skolelever krävs ett 
kognitivt krävande och kontextreducerat språk för att kunna klara av undervisningen 
(Cummins, 1996, I: Landmark & Wiklund, 2012). Utvecklingen av språket till den för 
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undervisningen krävande nivån tar cirka 5-7 år från att eleven påbörjat inlärningen av 
målspråket (här: svenska) (Abrahamsson & Bergman, 2012).  
 
Landmark och Wiklund (2012) menar att språk är såväl inkluderande som 
exkluderande. Elever med svenska som modersmål har med stor sannolikhet 
svenskkunskaper på liknande nivå, medan elever med svenska som andraspråk kan ha 
kommit olika långt i sin utveckling av det svenska språket skriver författarna. Några 
kan ha nått det Cummins benämner som Communicative Academic Language Proficiency 
(CALP), den språknivå som krävs för mer avancerade studier, medan andra är på Basic 
Interpersonal Communicative Skills (BICS). Denna skillnad i nivå på svenskkunskaperna, 
plus att eleverna i en svenska som andraspråksgrupp kan ha olika etnisk och kulturell 
bakgrund, gör en grupp andraspråkselever mer heterogen till sin sammansättning än 
en svenskgrupp. Abrahamsson och Bergman (2012) skriver att skolan ofta ställer 
samma krav på elever oavsett om de har svenska som modersmål eller som 
andraspråk och ansträngningen blir då större för andraspråkseleverna. Skolan ställer 
krav på att andraspråkselever ska uttrycka tankar och komplicerade sammanhang, 
vilket blir en stor utmaning för eleverna då deras språkliga resurser kanske inte är 
tillräckliga på målspråket (här: svenska) för att det eleven vill ha sagt ska kunna ta sig 
uttryck. Författarna poängterar att det innebär en stor mental ansträngning att 
inhämta och uttrycka kunskaper på ett andraspråk som fortfarande är under 
utveckling.  
 
 
  



 

18 
 

6 Tidigare forskning 
 
Nedan redogörs för forskning rörande läsförståelse av digitala texter gentemot 
pappersbaserade texter. Forskningen är vald utifrån dess relevans för denna uppsats 
och fokuserar således på forskning som ämnat finna skillnader mellan den digitala och 
den pappersbaserade provformen samt på forskning kring skillnader i resultat mellan 
pojkar och flickor samt sve- och sva-elever (svenskelever och svenska som 
andraspråkselever). Någon forskning kring provform med koppling till enspråkighet 
och flerspråkighet har inte stått att finna och därför redogörs för forskning som 
fokuserat på skillnader i resultat mellan sve- och sva-elever utan provformskoppling.    
 
6.1 Inledning och sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen rörande läsförståelse av digital text och pappersbaserad text 
är splittrad. Dels finns det studier som visat att läsning av digitala texter ger lägre 
resultat än vid läsning av text på papper (Ackerman & Lauterman, 2012, Mangen, 
Walgermo och Brønnick, 2013, Rasmusson, 2014, ), dels finns det studier som visar 
att resultaten inte påverkas av formatet texterna ges i (Norman och Furnes, 2016). Att 
pojkar får lägre resultat än flickor har visats bland annat genom resultat på de 
nationella proven (se Bakgrund) men också genom läsförståelseforskningen. 
Forskning har emellertid också visat att gapet mellan flickor och pojkars resultat är 
mindre vid läsning av digital text än vid läsning av pappersbaserad text (Rasmusson, 
2014). Vad gäller forskning där läsförståelseresultat jämförts mellan sve- och sva-
elever har en studie av Pasquarella, Gottardo och Grant (2012)  visat att sva-eleverna 
fick signifikant lägre resultat än sve-eleverna. Även tidigare resultat på det nationella 
proven visar att sva-eleverna får lägre provresultat än sve-eleverna (se Bakgrund). 
Nedan redogörs inledningsvis för forskning som visat på skillnader i resultat mellan 
läsning av digital text och pappersbaserad text, därefter för forskning om skillnader 
mellan flickor och pojkars resultat och för forskning kring läsförståelse hos sve- och 
sva-elever. Därefter redogörs för forskning som inte visat på några skillnader mellan 
läsförståelse av digital gentemot pappersbaserad text.  
 
6.2 Forskning som har visat på skillnader i läsförståelseresultat 
Ackerman och Lauterman (2012) redogör för två studier gällande prov på skärm och 
dator. I den första undersökningen, en attitydundersökning från 2011, uppgav 
majoriteten av respondenterna (doktorandstudenter inom samhällsvetenskap och 
humaniora respektive ingenjörsstudenter) att de föredrar att läsa texter på papper 
framför texter på skärm och 90% av doktorandstudenterna ansåg att läsförståelsen är 
bättre vid läsning på papper än på skärm. Av ingenjörsstudenterna var det 62% som 
ansåg att inlärningen underlättades av läsning på papper gentemot på skärm. 
Noterbart är att resterande 38% av ingenjörsstudenterna ansåg läsning på papper 
gentemot på skärm vara likvärdig vad gäller läsförståelse, men ingen respondent ansåg 
läsning på skärm vara mer fördelaktig än läsning på papper.  
 
Den andra undersökningen var indelad i två experiment. I det första experimentet 
delades studenterna in i fyra grupper där den första och andra gruppen fick göra prov 
utan tidspress, med texterna digitalt respektive på papper, och den tredje och fjärde 
gruppen fick göra prov under tidspress, med digitala respektive pappersbaserade 
texter. Av undersökningen framkom ingen skillnad i resultat mellan läsning av digital 
text och text på papper, då provtillfället inte var tidsbegränsat. Studenternas 
prestationer förväntades höjas vid prov med tidspress, vilket var fallet då texterna var 
pappersbaserade men inte då de var digitala. I det andra experimentet sökte forskarna 
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fastslå orsakerna till digitala texters underlägsenhet gentemot texter på papper då 
proven skrivs under tidspress. Experiment två bekräftade digitala texters 
underlägsenhet och visade dessutom att studenterna som gjorde prov där texterna var 
digitala blev mindre effektiva över tid, medan studenter som gjorde pappersbaserade 
provs effektivitet var konstant. Även de studenter som föredrog text på skärm 
presterade lägre på prov med digitala texter än med pappersbaserade texter. 
Undersökningen visade att digitala texters underlägsenhet inte har med tekniska 
faktorer att göra, då studenterna tog anteckningar och markerade i texten i stor 
utsträckning vid läsning både av digital text och text på papper. Det visade sig istället 
att studenterna vars texter fanns på skärm inte planerade framåt då de visste att 
provet var tidsbegränsat, vilket studenter med text på papper gjorde (Ackerman och 
Lauterman, 2012).    
 
Mangen et als (2013) studie syftade till att undersöka teknikens effekter på 
läsförståelse med hypotesen att elever som läser texter på papper skulle få högre 
resultat än elever som läser texter på skärm. 71 årskurs tio-elever från två skolor i 
Norge fick göra läsförståelsetest. Eleverna delades först in i två grupper där elever i 
grupp 1 fick läsa två texter på papper medan grupp 2 fick läsa samma texter som pdf 
på en datorskärm. Gruppernas resultat på testet jämfördes och det visade sig att de 
elever som fick texterna på papper fick signifikant högre resultat på testet än de elever 
som fick texterna digitalt. I undersökningen testades även om resultaten av läsning av 
text på papper gentemot på skärm skilde sig åt mellan utredande och berättande 
texttyper men undersökningens resultat gav inget stöd för den hypotesen.  
 
Mangen et al ser flera möjliga förklaringar till de lägre resultaten vid läsförståelsetest 
där texter ges i digital form som pdf. En förklaring kan vara att elever som får texter 
som pdf möter svårigheter att navigera i texten, då längre texter inte ryms i helhet på 
skärmen, utan eleverna nödgas skrolla. Artikelförfattarna hänvisar till tidigare 
forskning (Baccino, 2004, Eklundh, 1992, Piolat, Roussey & Thunin, 1997) som visat 
att läsprocessen hämmas om läsaren måste skrolla genom texten, eftersom det 
negativt påverkar hur läsaren mentalt kan föreställa sig texten, vilket i sin tur hämmar 
läsförståelsen. Att kunna föreställa sig var i texten specifik information finns hämmas 
också om läsaren inte har tillgång till texten i sin helhet (Piolat et.al, 1997, Rothkopf, 
1971, Zechmeister & McKillip, 1972, I: Mangen et al, 2013). Vid läsning av text på 
papper får läsaren däremot tillgång till hela texten.  
 
En annan anledning till lägre resultat vid läsning av texter på skärm kan vara det krav 
på simultankapacitet som hantering av på datorskärmen två skilda fönster, ett med 
texter i pdf och ett där frågorna läses och besvaras, ställer på läsaren. Enligt Wästlund 
et al (2005, I: Mangen et al, 2013) innebär denna växling mellan fönster en kognitiv 
utmaning för läsaren, som inte finns vid läsning av text på papper. Vidare menar 
Mangen et al (2013) att läsarens inställning till läsning av texter på papper och på 
skärm kan påverka elevernas kognitiva resurser. De tar stöd i Ackerman och 
Goldsmiths (2011) forskning där elever uppgett att de såg papperstexter som 
förknippade med inlärning och texter på skärm som korta, ytliga texter. En sista 
möjlig orsak till de skilda resultaten vid läsförståelsetest med texter på papper 
gentemot på skärm är enligt Mangen, et al (2013) att datorskärmar ergonomiskt inte 
är anpassade till läsning, då det ljus skärmarna avger orsakar trötthet i ögonen eller 
”computer vision syndrome” (enligt forskning av Baccino, 2004, Blehm, Vishnu, 
Khattak, Mitra & Yee, 2005, Yan, Hu, Chen & Lu, 2008, I: Mangen et al, 2013) vilket 
skulle kunna påverka läsförståelsen.  
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Maria Rasmussons avhandling (2014) bygger på fyra undersökningar. I studie 1 
undersöktes skillnader i läsförståelse om testet ges på skärm respektive på papper. 
Resultatet visade att eleverna fick aningen bättre resultat på det pappersbaserade 
läsförståelseprovet än på testet som gavs på skärm. Särskilt tydligt syntes skillnaden 
för korta respektive faktatunga texter. Rasmusson (2014) resonerar att de skilda 
resultaten kan bero på att läsning på skärm kräver att läsaren utöver texten måste 
fokusera på hanteringen av datorn samt att pappersbaserade prov möjliggör 
bladvändande, vilket ger struktur åt läsandet och i förlängningen verkar som ett stöd 
för läsförståelsen. Denna struktur saknas då texten ges på skärm.  
 
I studie 3 undersöktes ”i vilken utsträckning yttre faktorer såsom kulturellt och 
ekonomiskt kapital, föräldrars engagemang och skolval, var relaterade till 15-åriga 
elevers prestation” vad gäller läsning generellt och digitalt, då detta kulturella kapital 
”antas ha betydelse för positionering i det sociala rummet eller fältet” (Rasmusson, 
2014, s. 54 & 69). Resultatet visade på en koppling mellan läsförståelse och yttre 
faktorer, men med resultatet att den digitala läsningen påverkas mindre än den 
övergripande läsprestationen av faktorerna. Rasmusson skriver att resultatet bekräftar 
tidigare forskning, vilken också visat på en koppling mellan kulturellt kapital och 
övergripande läsprestation.  Forskningen som avses är en studie i USA, publicerad av 
Leu et al (2014, I: Rasmusson, 2014), som visade att digital läsförmåga kunde kopplas 
till ekonomiska faktorer. Tillgång till dator och internet var i USA en större 
ekonomisk fråga än i Sverige och Norge, vid jämförelse av Leu et.al:s och 
Rasmussons studie. 
 
I den avslutande studien, studie 4, sökte Rasmusson ”identifiera och undersöka 
förmågor som behövs för läsning på internet” (2014, s. 57) med resultatet att fem 
förmågor kunde konstateras: multimodal literacy, traditionell literacy, IT-förmågor, 
navigation och förmåga att hantera information. Rasmusson menar att läsningen 
tränas i möte med texter och att de unga som kommer att växa upp helt med digitala 
texter kring sig, därför kan komma att automatisera processer för digital läsning, en 
automatisering som saknas hos de som inte växt upp med digitala texter. 
 
6.3 Skillnader i resultat mellan pojkar och flickor 
Rasmussons (2014) andra studie bygger på ett enkätresultat som visat att pojkar säger 
sig ägna mer tid åt att spela datorspel än vad flickor uppger sig göra. Rasmusson 
undersökte därför huruvida datorspelande påverkar läsförståelsen, i ett försök att 
identifiera en läsfaktor (datorspelande) som en påverkande faktor för läsförståelse. Av 
undersökningen framkommer att pojkars datorspelande kan förklara varför de 
presterar bättre vid digital läsning är än vid läsning på papper. Rasmusson 
understryker emellertid att det sannolikt även finns andra förklaringar till skilda 
prestationer mellan pojkar och flickor och mellan ungdomar som spelar mycket 
respektive lite datorspel, påverkansfaktorer som troligt inverkar på prestationer, som 
intresse för och attityd till digitala medier. Anledningen till att Rasmusson analyserar 
läsförståelse utifrån mängden datorspelande beror på att ”tidigare forskning har visat 
att pojkar ofta lyckas bättre än flickor på visuella spatiala tester och att vissa typer av 
datorspel kan öva upp den spatiala förmågan” (Rasmusson, 2014, s. 53).  
 
6.4 Skillnader i resultat mellan första- och andraspråkselever 
Pasquarella, Gottardo och Grant (2012) gjorde en undersökning av faktorer som 
påverkar läsförståelse och sökte skillnader mellan första- och andraspråkstalare av 
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engelska i Kanada. 31 första- och 44 andraspråkselever i årskurs 9 och 10 ingick i 
studien. Samtliga andraspråkselever var i ett tidigt stadie gällande sin 
engelskutveckling, de hade varit cirka 2,5 år i Kanada, men hade tidigare skolgång på 
sitt förstaspråk och gick i samma klasser (matematik, naturvetenskapliga och 
samhällsorienterande ämnen) som förstaspråkseleverna. Mätningar av ordförråd, 
avkodning och läsförståelse undersöktes och deras förhållande till varandra 
analyserades sedan. Studien visade att andraspråkseleverna fick signifikant lägre 
resultat i mätningarna än förstaspråkseleverna och att andraspråkseleverna låg 
betydligt lägre än vad som förväntas för årskursen. För förstaspråkseleverna var 
ordförrådet en faktor som påverkade läsförståelsen och för andraspråkseleverna var 
det avkodning, ordförråd och samspelet mellan avkodning och ordförråd som 
påverkade läsförståelsen.  
 
6.5 Forskning som inte har visat på skillnader i läsförståelseresultat 
Norman och Furnes (2016) gjorde två studier med syfte att undersöka huruvida 
läsning av texter på skärm är jämställt med läsning av text på papper eller inte, med 
inlärning och metakognition som jämförelsepunkter. De ville alltså undersöka om 
resultatet på ett test påverkas av hur texterna ges, på skärm eller på papper. Båda 
studierna innebar att en grupp gavs texter på skärm, en annan grupp gavs samma 
texter på papper. Skillnaden mellan experimenten var att möjligheten att göra 
anteckningar enbart gavs i experiment 2. Med anledning av anteckningsmöjligheten 
förlängdes också tiden för respektive text från sju till tolv minuter per text i studie 2. I 
studie 1 deltog 100 norska studenter i åldrarna 18-32 år och i studie 2 deltog 50 
norska studenter i samma ålder. Norman och Furnes (2016) fann genom sina studier 
inget stöd för att läsning av text på skärm skulle vara underlägsen läsning av 
pappersbaserad text genom sämre resultat, vilket tidigare forskning visat.   
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7 Resultat och analys 
 
Totalt deltog 38 elever i studien, varav 25 pojkar och 13 flickor, 30 sve-elever och 8 
sva-elever. Elevernas provresultat på det digitala provet respektive det 
pappersbaserade provet sammanställdes. Strax under hälften av eleverna fick samma 
resultat på de båda proven (17 stycken) medan strax över hälften fick ett annat 
provresultat, hälften av dessa ett lägre resultat (11 stycken) och hälften ett högre 
resultat (10 stycken) på det digitala provet än på det pappersbaserade. För att kunna 
avgöra om resultaten mellan proven skiljer sig åt krävdes att resultaten för respektive 
provform ställdes mot varandra. Denna jämförelse av elevernas resultat på det digitala 
provet och det pappersbaserade provet baseras på delprovsbetygen på respektive 
prov. Anledningen till att en jämförelse utifrån antal provpoäng inte gjorts är för att 
poängsättningen skiljer sig åt mellan de båda proven. Därför var det inte möjligt att 
göra en jämförelse av elevernas resultat vad gäller poäng, eller deras procentuella 
poängskörd i förhållande till maxpoängen. Möjliga delprovsbetyg var, i enlighet med 
betygsskalan, F (underkänt), E, D, C, B och A på både det digitala provet och det 
pappersbaserade.  
 
7.1 Skiljer sig resultaten åt mellan provformerna för den totala 
elevgruppen? 
I SPSS kördes ett parat t-test (paired samples t-test), vilket innebär att 
överensstämmelsen mellan elevresultaten för de båda provformerna jämfördes. 
Elevresultaten var dock delprovsbetyg i form av bokstäver, i enlighet med gälande 
betygssystem. För att i SPSS kunna köra ett parat t-test utifrån medelvärde, vilket 
kräver siffervärden, kodades delprovsbetygen för att motsvara siffervärden (F=0, 
E=1, D=2, C=3, B=4, A=5). Medelvärde för respektive delprov (det digitala provet 
och det pappersbaserade provet) räknades ut och jämfördes med varandra i det 
parade t-testet i SPSS.  
 
Ett parat t-test har enligt standard 95% sannolikhet. Om resultatet visar på en 
signifikans under 5% (0,05) är det en signifikant skillnad i resultatet, det vill säga 
betydande spridning mellan resultaten på det digitala och det pappersbaserade provet. 
En spridning skulle visa på att resultaten skiljer sig och att elever således fått högre 
resultat på den ena provformen i jämförelse med den andra. Som synes i tabell 4 
visade testet dock på en signifikans på 100% (1,000), det vill säga mycket hög 
överensstämmelse. Det är således ingen spridning i resultat mellan det digitala provet 
och det pappersbaserade provet. Det nittiofemprocentiga konfidensintervallet visar på 
värden där 0 är inom intervallet -0,358 och 0,358 vilket också visar på att det inte 
finns någon skillnad mellan provformerna. Baserat på detta kan slutsatsen dras att det 
är statistiskt säkerställt att det inte är någon skillnad i resultat mellan det digitala 
provet och det pappersbaserade provet.  
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Parat t-test 

  
Skillnader i medelvärde 

 
 

 
 
 

Signifikans (%) 

 
95% sannolikhet 

 
Lägsta 

 
Högsta 

 
Jämförelse 
Digitalt prov 
Pappersbaserat prov 

 
 

-0,358 

 
 

0,358 

 
 

1,000 

Tabell 4. Jämförelse mellan elevresultaten på det digitala provet och det pappersbaserade 
provet. 
 
I tabell 5, där den totala elevgruppens medelvärden för det digitala provet och det 
pappersbaserade provet ges, synes att överensstämmelsen är mycket hög, då det är 
2,66 på båda provformer. Av standardavvikelsen kan konstateras att det finns en 
relativt hög spridning i delprovsresultat inom gruppen för respektive provform, vilket 
innebär att eleverna har fått skilda delprovsresultat. Strax under hälften av eleverna 
fick samma resultat på de båda proven medan strax över hälften fick ett annat 
provresultat, hälften av dessa ett lägre resultat och hälften ett högre resultat på det 
digitala provet än på det pappersbaserade. 
 

 Digitalt prov Pappersbaserat prov 

Total Medelvärde 2,66 2,66 

Standardavvikelse 1,419 1,438 

Antal 38 38 

Tabell 5. Medelvärde på det digitala provet och det pappersbaserade provet för den totala 
elevgruppen. 
 
7.2 Analys av resultaten för den totala elevgruppen 
Resultatet av det parade t-testet visar på högsta signifikans mellan proven (100%) och 
medelvärdet för provformerna var för den totala elevgruppen samma (2,66). 
Resultatet talar mycket tydligt för att det i denna undersökning inte finns någon 
skillnad i delprovsresultat mellan de båda provformerna. Eleverna fick således 
generellt varken högre eller lägre delprovsbetyg på det digitala provet i jämförelse med 
det pappersbaserade provet. Noterbart är att denna metod att analysera resultaten inte 
ger något svar på individnivå, det vill säga huruvida enskilda elever fick lägre eller 
högre resultat på det digitala provet jämfört med det pappersbaserade. Av resultatet 
kan dock konstateras att det på gruppnivå inte föreligger någon skillnad i resultat och 
eventuella avvikelser i resultat mellan elever kan inte kopplas till provformen. Alla 
elever fick inte exakt samma delprovsresultat på det digitala provet som på det 
pappersbaserade, vilket kan anses naturligt då proven skrivits vid skilda tillfällen och 
inte består av samma texter och frågor. Även om de är motsvarande i svårighet kan 
det inte uteslutas att faktorer påverkar delprovsresultaten mellan provformerna. Hade 
det varit provformen i sig som hade varit en negativ eller positiv påverkansfaktor 
skulle det emellertid ha tagit sig uttryck i resultatet av denna undersökning, vilket inte 
är fallet. Tänkbart är att provformerna kan vara en påverkansfaktor av positiv eller 
negativ grad, men i så fall på individnivå. Någon sådan slutsats kan emellertid inte 
dras av denna undersökning och får ses som spekulativ.  
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Som synes i tabell 5 är standardavvikelsen ungefär lika hög i de båda provformerna, 
vilket visar att spridningen i delprovsbetyg ser liknande ut för respektive provform.  
 
7.3 Skiljer sig provresultaten åt mellan pojkar och flickor? 
För att besvara om resultaten mellan pojkar och flickor skiljer sig åt kördes också 
provresultaten i SPSS. Även här kodades delprovsbetygen för att motsvara 
siffervärden (F=0, E=1, D=2, C=3, B=4, A=5). Medelvärde för respektive delprov 
(det digitala provet och det pappersbaserade provet) för flickor respektive för pojkar 
räknades ut genom en körning i SPSS.  
 
Vad gäller skillnad mellan pojkar och flickor visade resultatet att pojkarna hade ett 
betydligt lägre medelvärde än flickorna på både det digitala och det pappersbaserade 
provet, vilket ses i tabell 6. Det kan således konstateras att resultaten mellan pojkar 
och flickor skiljer sig åt då pojkarnas resultat var lägre än flickornas på båda proven. 
Avvikelser i resultatet mellan det digitala provet och det pappersbaserade provet för 
pojkar respektive flickor finns, vilket ses i tabell 6, men de är så pass små att det inte 
kan anses påvisa att någon av provformerna skulle vara mer fördelaktig 
resultatmässigt sett för varken pojkar eller flickor.  
 

Kön Digitalt prov Pappersbaserat prov 

Flickor Medelvärde 3,38 3,31 

Standardavvikelse 0,961 1,109 

Antal 13 13 

Pojkar Medelvärde 2,28 2,32 

Standardavvikelse 1,487 1,492 

Antal 25 25 

Tabell 6. Medelvärde på det digitala provet och det pappersbaserade provet för flickor och 
pojkar. 
 
Pojkarna har en högre standardavvikelse än flickorna, det vill säga en större spridning 
i resultat inom respektive prov än vad flickorna har. Som synes är standardavvikelsen 
för pojkar nästintill lika hög mellan proven och märkbart större än för flickorna vid 
båda proven.  
 
7.4 Analys av pojkarna och flickornas provresultat 
Som synes i tabell 6 är pojkarnas resultat på det pappersbaserade provet något högre 
än på det digitala, men skillnaden är mycket liten och inga slutsatser om skillnader i 
resultat mellan proven kan därför konstateras. Vi kan vidare se i samma tabell att en 
liten skillnad i resultat mellan det digitala provet och det pappersbaserade provet 
föreligger hos såväl pojkar som flickor, men som tidigare nämnt kan inga slutsatser 
dras om resultatskillnader med grund i denna marginella skillnad.  
 
Resultatet visade på en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars resultat för båda 
provformer. Vid en jämförelse mellan grupper bör de optimalt vara lika stora. 
Pojkarna är till antalet nästan dubbelt så många som flickorna. Även om skillnaden 
mellan grupperna är så pass stor att slutsatsen om en skillnad i resultat mellan pojkar 
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och flickor kan dras, så kan olika storlek på jämförelsegrupperna teoretiskt ge ett 
något missvisande resultat. Antalet flickor är emellertid så pass stort att slutsatsen kan 
dras att det finns en skillnad mellan pojkarnas och flickornas resultat, där flickorna 
fick högre resultat än pojkarna.  
 
Skillnaden i standardavvikelse mellan pojkar och flickor kan förklaras av att pojkarna 
är fler än flickorna och säger således inget av relevans gällande resultatskillnaden 
mellan de båda proven. Spridningen inom grupperna ser lite olika ut då pojkarnas 
resultat sträckte sig från F-A medan flickornas resultat varierade mellan D-A vid båda 
provformer. Av det högre medelvärdet för flickorna kunde utläsas att flickorna 
generellt fick högre delprovsbetyg än pojkarna på både det digitala provet och på det 
pappersbaserade och standardavvikelsen blev således lägre då ingen flicka fick varde 
sig F eller E på något av proven.  
 
7.5 Skiljer sig provresultaten åt mellan sve- och sva-elever? 
För att jämföra sve- och sva-elevers resultat gjordes också en körning i SPSS, där 
delprovsbetygen hade kodats för att motsvara siffervärden (F=0, E=1, D=2, C=3, 
B=4, A=5). Medelvärde för respektive delprov (det digitala provet och det 
pappersbaserade provet) för sve-elever respektive för sva-elever räknades ut genom 
körningen i SPSS.  
 
Medelvärdet för sve- respektive sva-elever är ungefär samma för de båda delproven, 
vilket synes i tabell 7. Viss skillnad mellan provformerna för de båda 
jämförelsegrupperna finns, men den är mycket liten och det kan därför inte dras några 
slutsatser om att den ena provformen skulle vara mer fördelaktig än den andra för 
någon av grupperna. Det finns dock en tydlig skillnad i medelvärde mellan sve- och 
sva-elever och skillnaden är ungefär lika stor mellan båda provformer. En liten 
skillnad finns, till det digitala provets fördel, men avvikelsen är så pass liten att ingen 
slutsats om att sva-elever skulle få högre delprovsbetyg på ett digitalt prov än på ett 
pappersbaserat kan dras. Enligt medelvärdena synes sva-eleverna ha fått signifikant 
lägre resultat än sve-eleverna på både det digitala provet och på det pappersbaserade.  
 
Ämne Digitalt prov Pappersbaserat prov 

SVE Medelvärde 2,87 2,9 

Standardavvikelse 1,242 1,383 

Antal 30 30 

SVA Medelvärde 1,89 1,75 

Standardavvikelse 1,832 1,356 

Antal 8 8 

Tabell 7. Medelvärde på det digitala provet och det pappersbaserade provet för sve-elever 
och sva-elever. 
 
Vad gäller standardavvikelsen är den likvärdig mellan sve och sva vad gäller det 
pappersbaserade provet, men en skillnad kan ses mellan sve och sva vad gäller det 
digitala provet, där spridningen är högre för sva-eleverna.  
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Eftersom antalet sva-elever var få kompletterades medelvärdesuträkningen med ett t-
test för att se om skillnaderna mellan sve- och sva-elever för provformerna statistiskt 
kunde säkerställas.  
 
 

 
 t-test av oberoende variabler 
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-0,12 

 
2,10 

 
0,079 

Tabell 8. Jämförelse av medelvärdena för sve- och sva-eleverna för det digitala provet 
respektive det pappersbaserade provet.  
 
Ett signifikansvärde under 0,05 visar på en skillnad mellan medelvärden för sve- och 
sva och som ses i tabell 8 ligger signifikansen på 0,043 för det digitala provet. Det 
visar således på en signifikant skillnad i medelvärde mellan sve- och sva-elever på det 
digitala provet, vilket också visades i tabell 7. Värdet ligger emellertid nära 0,05 och 
skillnaden är därför svag. För det pappersbaserade provet ligger emellertid 
signifikansvärdet på över 0,05 (0,079). Ett värde över 0,05 indikerar att det inte 
föreligger någon statistiskt säkerställd skillnad i medelvärden mellan sve- och sva-
elever, vilket medelvärdena i tabell 7 talade för. Vad gäller det nittiofemprocentiga 
konfidensintervallet så ligger det digitala provet mellan 0,04 och 2,26, vilket visar på 
en skillnad i medelvärde mellan sve- och sva-elever, eftersom 0 inte finns i intervallet 
mellan det lägsta och det högsta siffervärdet. För det pappersbaserade provet ligger 
emellertid 0 inom intervallet -0,12 och 2,10 vilket visar att det inte finns någon 
statistiskt säkerställd skillnad mellan sve- och sva-elevernas resultat. Slutsatsen kan 
således dras att det är statistiskt säkerställt att sve-eleverna fick högre resultat än sva-
eleverna på det digitala provet. För det pappersbaserade provet går det emellertid inte 
att dra några slutsatser på grund av icke statistiskt säkerställda värden.  
 
7.6 Analys av sve- och sva-elevernas provresultat  
En jämförelse bör baseras på referensgrupper som är ungefär lika stora och andelen 
sva-elever är mycket få i denna undersökning. Sva-eleverna är enbart 8 till antalet, att 
jämföra med de 30 sve-eleverna, och sve-eleverna är därmed mer än tre gånger så 
många som sva-eleverna. Olika storlek på jämförelsegrupper kan ge missvisande 
resultat och i detta fall gör det begränsade antalet sva-elever att resultatet för det 
pappersbaserade provet är bristande och slutsatser kan därför inte dras om skillnaden 
i resultat mellan sve- och sva-elever på det provet. Därför går det heller inte att göra 
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någon jämförelse mellan provformerna, rörande hur sva-elevernas resultat förhåller 
sig till sve-elevernas beroende på provform. Med grund i resultatet för det digitala 
provet kan emellertid konstateras att en skillnad i resultat mellan sve- och sva-elever 
finns, där sve-eleverna fick högre delprovsbetyg än sva-eleverna.  
 
Noterbart är att ingen sva-elev fick A på det digitala provet, dock på det 
pappersbaserade provet. Det var flertalet A på båda provformer för sve-eleverna. 
Inga F förekom bland resultaten hos sve-eleverna, på något av proven, men det 
förekom vid båda provformer för sva-eleverna. Vi ser av standardavvikelsen att 
spridningen i resultat var högre för sva-eleverna på det digitala provet, men skillnaden 
bör inte läggas för stor vikt vid då en mycket liten skillnad i delprovsresultat ger ett 
stort utslag då elevantalet är så pass litet som det är. Sva-eleverna är enbart 8 stycken, 
att jämföra med 30 sve-elever, och en mindre skillnad i delprovsbetyg får således en 
mycket större påverkan på standardavvikelsevärdet för sva-eleverna än för sve-
eleverna.  
 
7.7 Sammanfattande analys 
I följande avsnitt analyseras undersökningens resultat och dess generaliserbarhet. 
 
7.7.1 Undersökningens resultat 
För att sammankoppla frågeställningarna kan det summerande svaret ges att inga 
skillnader i resultat fanns mellan de båda provformerna, att pojkarnas resultat var 
lägre än flickornas och att sva-eleverna fick lägre resultat än sve-eleverna. Vi kan se av 
medelvärdesresultatet för den totala gruppen (tabell 5), och av signifikansen i tabell 4, 
att ingen skillnad i resultat mellan proven föreligger, och även om siffrorna för 
pojkarnas och flickornas resultat inte är exakt samma för det digitala provet och det 
pappersbaserade provet så är skillnaderna så pass små att de inte kan ge grund för 
några slutsatser om skillnader mellan provformerna varken för pojkar, flickor eller 
elevgruppen i stort. Eftersom antalet sva-elever var få kunde inga slutsatser rörande 
skillnad mellan sve- och sva-elevernas resultat dras för det pappersbaserade provet 
och ingen analys av skillnaden mellan provformerna kan därför göras utifrån ett 
sve/sva-perspektiv. 
 
Medelvärdet av delprovsbetygen för de båda proven vara alltså samma för den totala 
elevgruppen. Att resultatet bygger på medelvärde innebär dock inte att varje elev fick 
samma resultat på det digitala provet som på det pappersbaserade provet. Strax under 
hälften av eleverna fick samma resultat på de båda proven medan strax över hälften 
fick ett annat provresultat, hälften av dessa ett lägre resultat och hälften ett högre 
resultat på det digitala provet än på det pappersbaserade. Det kan konstateras att det i 
denna undersökning inte framkommer någon skillnad i resultat som tyder på att den 
ena provformen skulle ge högre resultat än den andra. Kanske skulle emellertid en 
skillnad kunna detekteras om materialet analyserats på en mer detaljerad nivå, i form 
av en analys av varje elevs poäng på respektive prov. Sannolikheten att en skillnad, 
som visar att pojkar, flickor, sve-elever, sva-elever eller elevgruppen generellt får 
högre resultat vid den ena provformen, skulle kunna konstateras är emellertid inte 
trolig, med tanke på den höga signifikansen mellan proven som resultatet av denna 
undersökning visade på.  
 
Vid en granskning av pojkars resultat i förhållande till flickornas respektive sve-
elevernas resultat i förhållande till sva-elevernas, kunde slutsatsen dras att flickorna 
fick högre medelvärde än pojkarna på båda provformer och att samma förhållande 
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förelåg mellan sve- och sva-elever. Ett problem vid jämförelse mellan grupper uppstår 
emellertid då jämförelsegrupperna inte är lika stora och/eller då antalet elever i den 
ena jämförelsegruppen är för litet. Det finns en skillnad i gruppstorlek mellan pojkar 
och flickor, men antalet flickor är ändå tillräckligt stort för att resultatet ska vara 
tillförlitligt och slutsatsen att flickor fick högre delprovsresultat än pojkar kan anses 
grundad. Antalet sva-elever var emellertid för litet för att resultatet ska kunna anses 
tillförlitligt för det pappersbaserade provet och någon skillnad i resultat mellan 
grupperna kan därför inte konstateras utifrån den provformen. Det kan emellertid 
utifrån det digitala provet konstateras att sve-eleverna fick högre resultat än sva-
eleverna.  
 
7.7.2 Undersökningens generaliserbarhet 
Huruvida resultatet av denna studie är tillämpbart på elever generellt kan givetvis 
diskuteras. Inom ramen för en kandidatuppsats som denna ryms ingen större mängd 
empiri. Emellertid innefattas såväl pojkar som flickor, elever som läser svenska 
respektive svenska som andraspråk och elever från såväl yrkesförberedande som 
studieförberedande program. Det finns således en mångfald liknande den som finns 
nationellt, bland de elever som läser kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 
1. Även om det inte går att dra alla Sveriges elever som läser kursen över en kam, så 
torde resultatet ändock visa tendenser som kan vara representativa för andra elever 
nationellt.  
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8 Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat med koppling till för 
underökningen relevant bakgrund samt teori. Därefter diskuteras metodkritik och 
avslutningsvis resoneras kring vidare forskning gällande läsförståelseprov. 
 
8.1 Diskussion av resultatet för den totala elevgruppen 
Skolverkets (2016-03-17) förstudier inför nationella prov visade att eleverna upplevde 
provsituationen på dator som mer naturlig än att få pappersbaserade uppgifter, 
eftersom de har större vana att skriva på dator än för hand. Eftersom eleverna i denna 
undersökning vardera har en egen dator, som de använder i skolundervisningen, är 
det troligt att de är vana vid att såväl möta som producera texter i digital form i 
skolvardagen. Denna vana kan ha påverkat resultatet och kan därför vara en möjlig 
förklaring till att resultaten på det digitala provet ingalunda var underlägset resultatet 
på det pappersbaserade provet. Enligt denna hypotes torde emellertid den ökande 
digitaliseringen göra att eleverna upplever den pappersbaserade provformen som 
främmande och om vana är en avgörande faktor för provresultat borde det i denna 
undersökning gett utslaget att resultatet på det digitala provet var högre än för det 
pappersbaserade provet, vilket inte var fallet. Dock kan provens ordning ha påverkat 
resultatet. Det digitala provet kan ha fungerat som ett träningstillfälle inför det 
pappersbaserade provet, vilket kan ha påverkat resultatet på det pappersbaserade 
provet positivt. Hade proven genomförts samtidigt, mellan olika grupper, skulle 
träningsfaktorn ha uteslutits och ett högre resultat på det digitala provet skulle 
hypotetiskt kunna vara möjligt.  
 
Genom en koppling till den tidigare forskningen kan konstateras att studier av 
Ackerman och Lauterman (2012), Mangen et al (2013) och Rasmusson (2014), som 
visat att elever får lägre resultat på digitala prov än på pappersbaserade, genomfördes 
för några år sedan medan Norman och Furnes (2016) och denna undersökning, som 
visat att resultaten inte skiljer sig mellan provformerna, är färskare. Det skiljer 
emellertid inte många år forskningen emellan och det är föga troligt att elevernas 
textläsnings- och skrivvana på så få år gått från en vana vid pappersbaserade 
provformer till en vana vid digitala provformer. Dock kan det inte uteslutas att en 
ökande användning av dator och därigenom ökande möten med och produktion av 
text i digital form fördelaktigt påverkar elevernas resultat på digitala läsförståelseprov.  
 
I utredningen om digitalisering av nationella prov (SOU, 2016) uppgavs att en nackdel 
med digitala prov är att de riskerar att testa elevers datorvana, deras förmåga att 
hantera datorer, istället för elevernas kunskaper, i detta fall läsförståelse. Som nämnt 
ovan borde en god datorvana hos eleverna gett utslag i undersökningen, till det 
digitala provets fördel, men samtidigt innebär inte användning av egen elevdator i 
skolundervisningen per automatik att den enskilde elevens förmåga att hantera 
datorer är god. Av denna undersökning framkom att provformerna vid en jämförelse 
på gruppnivå är likvärdiga, sett till medelvärde på elevernas sammanlagda resultat på 
de båda proven, men på individnivå skiljer sig resultaten mellan proven åt. Samtliga 
elevers delprovsresultat var inte exakt samma för de båda proven utan några elever 
fick ett högre resultat på det digitala provet än på det pappersbaserade provet och en 
lika stor andel elever fick tvärtom ett högre resultat på det pappersbaserade provet. 
Det är emellertid inte rimligt att förvänta sig att samtliga elever skulle få exakt samma 
resultat på läsförståelseproven, men vilka faktorer som påverkar för respektive elev 
går utifrån denna undersökning inte att svara på, vilket heller inte var syftet, men 
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skulle datorvana vara en avgörande faktor för resultatet på ett digitalt 
läsförståelseprov så skulle det kunna förklara denna spridning i resultat mellan 
provformerna på individnivå. Emellertid undersöks inte påverkansfaktorer i denna 
undersökning och kopplingen mellan resultat och datorvana får därför ses som 
hypotetisk.  
 
Ställer vi således frågeställningen ”Skiljer sig resultaten i läsförståelse vid digitalt 
läsförståelseprov gentemot läsförståelseprov på papper?” på sin spets genom att 
analysera resultatet på individnivå får vi ett mer komplext svar än ja eller nej. Syftet 
var emellertid att undersöka skillnader i resultat mellan provformerna och en 
granskning på individnivå visar inte på att den ena provformen skulle vara under- eller 
överlägsen den andra sett till provresultat för elevgruppen. Även om resultaten för 
elever skiljer sig åt mellan provtillfällena kan detta inte kopplas till att det skulle vara 
någon skillnad i resultat beroende på provformerna, inte utifrån de 
undersökningsgrupper som använts i denna undersökning (pojkar och flickor, sve- 
och sva-elever och den totala elevgruppen), och den metod på vilken denna 
undersökning vilar ger heller inga underlag för svar på en individnivå. 
Undersökningen ämnade jämföra den digitala och den pappersbaserade provformen 
utifrån en urvalsgrupp gymnasieelevers resultat och därför stannar svaret på frågan 
om resultaten i läsförståelse vid digitalt läsförståelseprov gentemot läsförståelseprov 
på papper skiljer sig åt, i denna undersökning vid det till synes enkla svaret att 
resultaten inte skiljer sig åt.  
 
Testen av empirin visade att medelvärdet av delprovsresultaten alltså var helt 
överensstämmande mellan provformerna. Denna undersökning motsäger således 
tidigare forskning av Ackerman och Lauterman (2012), Mangen et al (2013) och 
Rasmusson (2014) vilka visat att elever får högre resultat på pappersbaserade än på 
digitala prov. Baserat på resultaten i denna undersökning kunde det statistiskt 
säkerställas att eleverna som deltagit varken fick högre eller lägre resultat på det 
pappersbaserade provet än på det digitala. Resultatet går således i linje med Norman 
och Furnes (2016) studier, vilka inte heller kunde fastställa några skillnader i resultat 
mellan de båda provformerna. Här kan noteras att Ackerman och Lautermans (2012) 
studier enbart visade på skillnader i resultat mellan provformerna då eleverna fick 
skriva under tidsbegränsning. De prov som användes i denna undersökning var 
tidsbegränsade och resultaten sammanfaller på så vis inte med resultaten för studien 
av Ackerman och Lauterman. Dock kan det tänkas att den avsatta tiden för de 
nationella proven är så pass väl tilltagen så att eleverna inte upplever tidspress. Det är 
emellertid föga troligt att en provsituation med tidsbegränsning inte skulle upplevas 
just tidsbegränsad, men ur den synvinkeln ligger resultaten på denna undersökning 
och Ackerman och Lautermans studie nära varandra. 
 
Vidare visade Ackerman och Lautermans (2012) undersökning att skillnader i resultat 
mellan digitala prov och pappersbaserade prov inte beror på tekniska faktorer och 
Mangen et al (2013) resonerade att det kan vara elevers attityder till provformen som 
är avgörande för resultatet, att elever upplever att pappersbaserade prov till skillnad 
från digitala prov är kopplade till inlärning. I denna undersökning var det 
pappersbaserade provet det verkliga nationella provtillfället och det digitala provet 
genomfördes under vanlig lektionstid och kan då ha uppfattats som ett träningsprov. 
Elevernas attityder till provformerna innefattas inte i denna undersökning, men hade 
en sämre attityd gentemot digitala texter varit en faktor som Mangen et al föreslog 
borde skilda resultat mellan det digitala provet och det pappersbaserade provet ha 
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uppkommit. Det kan även vara så att denna attitydskillnad gentemot digitala och 
pappersbaserade prov inte föreligger. I och med den ökande digitaliseringen och 
datortätheten i skolorna kan tänkas att denna gräns mellan pappersbaserade och 
digitala texter suddas ut. Eleverna som deltog i denna undersökning har vardera en 
egen elevdator och använder den i den dagliga skolundervisningen. Genom datorn 
kan de såväl möta som producera egna texter och det är troligt att de digitala texterna 
får en allt större roll i undervisningen och därigenom är det möjligt att elevernas 
attityder till digitala texter vad gäller deras roll som inlärningsmedel inte skiljer sig 
nämnvärt från pappersbaserade texter. Eftersom denna studie inte visade på 
skillnader i resultat mellan det digitala provet och det pappersbaserade provet finns 
det inget i resultatet som skulle kunna ses som stöd för Mangen et als resonemang.  
 
8.2 Diskussion av resultatet för pojkarna och flickorna, sve-eleverna 
och sva-eleverna 
Studien går i linje med resultat från tidigare nationella prov och Rasmussons studie 
(2014) som visat att pojkar får lägre resultat på läsförståelseprov än flickor. 
Rasmussons studie visade dock att pojkarna fick bättre resultat på ett digitalt prov än 
på ett pappersbaserat, även om flickorna fortfarande nådde högre resultat. Denna 
studie visade emellertid inte på någon skillnad mellan de båda provformerna för 
varken pojkar eller flickor och motsäger därmed Rasmussons resultat. Kanske kan 
resultatet ha påverkats av att pojkarna var nästan dubbelt så många som flickorna, 
men mer troligt är att det beror på jämlika datorkunskaper. Rasmusson härrörde det 
bättre resultatet vid digitala läsförståelseprov till datoranvändning (datorspelande). 
Samtliga elever i undersökningen har en egen elevdator och använder den i 
ämnesundervisningen på skolan. Såväl pojkar som flickor torde därför ha liknande 
vana att använda dator i undervisningssammanhang, exempelvis att göra prov i 
lärplattformens eget provverktyg. En jämbördig datorvana pojkar och flickor emellan 
på grund av likvärdig datoranvändning i skolan skulle kunna förklara varför resultatet 
av denna studie skiljer sig från Rasmussons forskning. Eleverna bör också ha liknande 
förkunskaper vad gäller det digitala provverktyget Fronter, vari det digitala provet 
gavs, eftersom detta provverktyg används i skolundervisningen.   
 
Att denna undersökning visade att pojkarna fick lägre resultat än flickorna på det 
nationella läsförståelseprovet ligger i linje med tidigare resultat på de nationella proven 
i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 (Skolverket, 2015-10-13, Skolverket, 2012-
11-20). Även om ett nationellt prov ges i digital form tycks det inte påverka den 
skillnad i resultat mellan pojkar och flickor som under flera år tillbaka påvisats i 
sammanställningen av de nationella provresultaten. Med tanke på beslutet att samtliga 
nationella prov på sikt ska digitaliseras (SOU, 2016, s. 277) är det positivt att denna 
undersökning inte visade på skillnader i resultat mellan provformerna, då provet synes 
vara av samma svårighetsgrad för eleverna oavsett om det ges i digital form eller i 
pappersform. Emellertid ligger den stora skillnaden i resultat mellan pojkar och 
flickor, samt sve- och sva-elever, kvar oavsett om provformen ändras, vilket visats av 
denna undersökning. Därför kan vi dra slutsatsen att pojkar får lägre resultat än 
flickor och att sva-elever får lägre resultat än sve-elever på läsförståelseprov, men att 
denna skillnad i resultat mellan grupperna inte kan kopplas till provformen utan torde 
bero på andra faktorer. Svaret på om resultaten mellan pojkar och flickor samt sve- 
och sva-elever skiljer sig åt är alltså att resultaten skiljer sig, även om det vid en 
närmare granskning av pojkars, flickors, sve-elevers och sva-elevers resultat på 
individnivå givetvis visar sig att samtliga flickor och sve-elever inte fick ett högre 
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resultat än samtliga pojkar och sva-elever, men som ovan nämnt är en granskning av 
elevernas resultat på individnivå inte innefattad i denna undersökning.  
 
I studien undersöktes skillnad mellan pojkar och flickor med grund i Rasmussons 
(2014) indelning. Jag ställer mig emellertid frågande till indelningens relevans efter att 
ha analyserat resultatet i denna studie. Likt Rasmusson ser jag det eftersträvansvärt att 
finna de faktorer som gör att pojkar får lägre resultat än flickor, men kanske är 
indelningen mellan könen ändock inte relevant vid undersökning av skillnader i 
resultat mellan olika provformer som båda testar läsförståelse? I denna studie deltog 
enbart 13 flickor och 25 pojkar. Av dessa läser samtliga flickor på ett 
studieförberedande program medan enbart hälften av pojkarna gör detsamma. En 
studie av resultatskillnader mellan program eller studieförberedande program och 
yrkesprogram kunde vara av högre relevans än indelningen mellan könen, men 
eventuellt är en indelning av eleverna inte givande vid undersökning av 
läsförståelseresultat vid digitala gentemot pappersbaserade prov. Det kan vara så att 
studier behöver fokuseras på individnivå för att finna faktorer som ger skilda resultat 
beroende på provform. Som tidigare nämnt fick elever såväl samma som högre eller 
lägre resultat på det digitala provet som det pappersbaserade provet. Spridningen 
finns på såväl totalnivå som på flick- och pojk-nivå, vilket också stödjer att skillnaden 
torde ligga på individnivå och inte mellan könen. Även om pojkarna fick lägre resultat 
än flickorna kan med stöd i denna undersökning ingen koppling göras mellan kön och 
skilda resultat mellan digitala och pappersbaserade provformer. 
 
Även om resultatet av det pappersbaserade provet, på grund av ett för litet underlag 
sva-elever, inte kunde ge grund för några slutsatser, så visade ändå resultatet för det 
digitala provet på att skillnader i resultat fanns, där sve-eleverna fick högre resultat än 
sva-eleverna. Det överensstämmer med såväl tidigare resultat på de nationella proven 
som tidigare forskning. Studien av Pasquarella et al (2012) visade att 
andraspråkseleverna fick signifikant lägre resultat än svenskeleverna. Denna 
undersökning bekräftar Pasquarella et als resultat, med viss reservation på grund av 
det ringa antalet sva-elever. Om resultatet på det pappersbaserade provet hade varit 
statistiskt säkerställt så hade det troligt visat på samma resultat som för det digitala 
provet, att skillnad mellan elevgrupperna finns. Att det skulle visa att sva-elever når 
lika höga eller högre resultat som sve-elever skulle vara oväntat, med tanke på 
resultatet för det digitala provet, den tidigare forskningen och resultaten på tidigare 
nationella prov. I statistiken för tidigare nationella prov i Svenska 1 och Svenska som 
andraspråk 1 är sva-elever överrepresenterade i betygsskalans lägre nivåer medan sve-
eleverna i större utsträckning än sva-eleverna når högre betyg (Skolverket, 2015-10-
13). Det är således rimligt att ett större antal sva-elever i denna undersökning inte 
hade påverkat resultatet i oväntad riktning, utan att även en studie med större 
underlag sva-elever skulle visat att sve-eleverna hade nått högre betyg än sva-eleverna 
även på ett pappersbaserat prov.  
 
Enligt Abrahamsson och Bergman (2012) blir ansträngningen att ta in och uttrycka 
kunskap på andraspråket mer krävande än vad samma uppgifter blir för svenskelever, 
om andraspråkselevernas språkliga resurser brister. Det skulle kunna vara så att sva-
elevers lägre provresultat kan bero på att samma krav på språkliga resurser ställs på 
både sve- och sva-elever. Det nationella provet i Svenska 1 och Svenska som 
andraspråk 1 ser emellertid inte precis likadant ut för sve-elever och sva-elever. 
Dessutom ges sva-elever en timme längre provtid än sve-elever. Kanske är det ändock 
så att anpassningen av provet inte är tillräckligt stor för att möta andraspråkseleverna. 
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Det kan också vara så att eleverna alltför tidigt i sin språkutveckling ställts inför det 
nationella provet. Enligt Lervåg och Grøver Aukrust (2010) är ordförrådet avgörande 
för läsförståelsen för andraspråkselever och tänkbart är att andraspråkseleverna inte 
har hunnit bygga upp det ordförråd som krävs för att klara läsförståelse prov på den 
nivå som krävs i Svenska som andraspråk 1. Språkutveckling tar tid. Det tar cirka 5-7 
år att utveckla det akademiska språk som krävs för gymnasial nivå (Abrahamsson & 
Bergman, 2012). I denna studie innefattas ingen undersökning om hur länge sva-
eleverna har studerat svenska och inga kopplingar kan därför göras mellan elevernas 
tid i Sverige och deras resultat på läsförståelseproven.  
 
8.3 Metodkritik 
Att söka eventuella skillnader genom att mäta och jämföra medelvärden mellan 
provformer kan ses som en grov indelning. Troligtvis kunde resultatet ge ett mer 
specifikt utslag om jämförelsen kunde gjorts på poängnivå istället för 
delprovsbetygsnivå, men med tanke på den höga överensstämmelsen av resultatet i 
denna studie skulle en sådan analys troligtvis inte göra någon markant skillnad på 
resultatet och därför inte vara avgörande för svaret på det som ämnade undersökas. 
Något som snarare kan ha påverkat resultatet är om de prov som använts inte är 
motsvarande i svårighetsgrad. De båda proven används för samma kurs och torde 
således vara motsvarande, men samtidigt är det fyra och ett halvt år från det första 
nationella provet höstterminen 2011 och det prov som gavs nu, vårterminen 2016. 
Sedan dess är det rimligt att provet utvecklats, ett exempel på detta är hur 
poängsättning sker och därigenom vilka poäng delprovsbetyget grundar sig på. Det 
hade därför varit fördelaktigt om två efter varandra följande prov hade jämförts, 
vilket emellertid inte var möjligt då alla prov utom det från höstterminen 2011 vid 
undersökningens genomförande omfattades av sekretess.  
 
Eventuella skillnader i svårighetsgrad mellan proven hade kunnat undvikas om de 38 
eleverna hade delats in i två grupper, där båda grupper hade gjort exakt samma prov, 
där den ena gruppen hade fått provet digitalt och den andra gruppen hade fått det i 
pappersform. Med tanke på att de båda prov som använts är nationella och framtagna 
för samma kurser och därigenom får antas vara högt motsvarande i svårighetsgrad, 
om än möjligtvis inte exakt motsvarande, hade en uppdelning av eleverna inte gett 
några fördelar eller som mest marginella sådana. Att eleverna inte delades in i två 
grupper är snarare en styrka i metoden. Att eleverna gjorde både det digitala och det 
pappersbaserade provet gav maximal storlek på empirin. En uppdelning hade inte gett 
ett tillräckligt stort underlag för en jämförelse mellan pojkar och flickors resultat och 
hade även omöjliggjort en jämförelse mellan sve- och sva-elever. Alla elever är 
dessutom unika och en slumpmässig uppdelning av eleverna kunde praktiskt vara svår 
att genomföra, om elever från olika klasser, med olika scheman, skulle blandats. Om 
en indelning hade skett där en klass gjort det digitala provet och en klass hade gjort 
det pappersbaserade finns också en risk att faktorer som klassmentalitet eller annat 
hade påverkat resultatet negativt.  
 
En annan kritik mot användningen av de nationella proven är att det digitala prov 
som användes inte är framtaget som ett digitalt prov, utan som ett pappersbaserat. 
Eftersom syftet med undersökningen är att utröna om elevers resultat på nationella 
läsförståelseprov i svenska och svenska som andraspråk skiljer sig åt borde just ett 
digitalt nationellt läsförståelseprov använts. Något sådant står inte att finna, men det 
är ändock värt att notera att ett prov som är framtaget för digital användning hade 
varit att föredra framför ett prov som jag själv fört över till digital form. Att använda 
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ett nationellt prov i pappersform och en annan typ av prov hade emellertid inte varit 
att föredra, då risken för ojämlik svårighetsgrad då hade ökat. Av de alternativ som 
fanns tillgängliga var därför den valda metod att själv digitalisera ett nationellt prov 
den mest lämpliga.  
 
En nackdel med genomförandet av det digitala provet var att inte alla elever hade 
samma provtillfällesförutsättningar som vid det pappersbaserade provet. Ungefär 
hälften av eleverna fick göra det digitala provet uppdelat på två lektionstillfällen, för 
att det praktiskt skulle vara möjligt att genomföra undersökningen. Även om det går i 
linje med utprövningar av nationella prov kan det ge utrymme för missvisande 
resultat. Kanske blir faktorer som exempelvis trötta ögon inte en avgörande faktor då 
provtillfället delas upp, men då hela provet skrivs vid ett tillfälle? För ett mer säkert 
resultat borde båda proven genomförts med samma tidsförutsättningar. För att 
samma förutsättningar ska råda vid ett digitalt prov som vid ett pappersbaserat 
nationellt styrt prov måste också internettillgång omöjliggöras. För att kunna 
genomföra denna undersökning krävdes att provet gjordes i elevernas lärplattform 
och då är internetåtkomst en förutsättning för genomförandet. Eventuellt fusk via 
internetåtkomsten kan därför inte uteslutas, även om eleverna vaktades vid 
provtillfället. Fusk är emellertid alltid en faktor som torde vara omöjlig att helt 
omintetgöra oavsett hur provtillfället utformas, men risken kan minimeras betydande 
genom att ett digitalt prov genomförs i ett program som inte tillåter internetåtkomst. 
 
En annan nackdel med metoden är att antalet elever i jämförelsegrupperna pojkar och 
flickor respektive sve- och sva-elever inte blev lika stora. Speciellt är det ringa antalet 
sva-elever en stor problematik vad gäller undersökningen. Antalet tillfrågade elever på 
den för undersökningen aktuella skolan kunde emellertid inte gjorts större då 
förfrågan om deltagande inledningsvis ställdes till samtliga undervisande lärare i 
Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Alternativet hade varit att förlägga 
undersökningen till en annan skola, med större andel sva-elever. Emellertid är 
troligtvis den avgörande faktorn vad gäller antalet lärare och elever som tackade nej 
till undersökningen att den tidsmässigt låg alltför nära det nationella provet för 
vårterminen 2016 och att ett deltagande i det digitala provet således av de flesta lärare 
inte ansågs hinnas med. Vid uppsatsarbetets start försökte jag så snabbt som möjligt 
starta upp undersökningen för att det digitala provet skulle hinna genomföras innan 
det nationella provet för vårterminen 2016, men tyvärr var tiden knapp och 
uppsatsstarten sammanföll dessutom med påsklovet.  
 
8.4 Vidare forskning 
Att denna undersökning inte visade på någon skillnad i resultat mellan det digitala 
provet och det pappersbaserade provet ser jag som positivt med tanke på Statens 
offentliga utredning gällande att samtliga nationella prov framöver ska digitaliseras. 
Emellertid krävs vidare forskning i området och i större skala än vad som rymdes 
inom detta uppsatsarbete.  
 
Efter ett tillfälle då det digitala provet genomfördes påpekade ett fåtal elever att de 
blev trötta i ögon och nacke av att sitta vid datorn och göra provet. Detta var elever 
som genomförde det digitala provet vid ett provtillfälle. Enligt tidigare forskning av 
Mangen et al (2013) är datorskärmar ergonomiskt inte anpassade till läsning och 
effekter som trötthet i ögonen skulle enligt forskarna kunna påverka läsförståelsen. 
Deras forskning visade emellertid på signifikant skillnad i resultat mellan 
läsförståelseprov på dator och på papper, med högre resultat på pappersbaserade 
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prov. Denna skillnad i resultat visades inte i min studie. Denna riskfaktor får ses som 
hypotetisk i min studie då påverkansfaktorer inte innefattas i undersökningen och 
inga slutsatser om dess påverkan på resultatet kan därför dras. Det vore emellertid av 
intresse att undersöka vilka datoranknutna faktorer som eventuellt ger en negativ 
påverkan på elevernas läsförståelse och därför resultat. Kanske har datorvana 
och/eller trötta ögon ingen negativ påverkan på läsförståelsen, kanske skulle ett 
digitalt läsförståelseprov på ett mer ergonomiskt anpassat digitalt media eller en högre 
datorvana hos eleverna ge högre resultat än ett pappersbaserat läsförståelseprov.  
 
En undersökning liknande denna vore också relevant att genomföra inom gymnasial 
vuxenutbildning, där samma nationella prov som i gymnasieskolan används och där 
digitaliseringen av proven också är förestående. Rasmusson (2014) menar att 
läsningen tränas i möte med texter och att de unga som växer upp helt med digitala 
texter kring sig därför kan komma att automatisera processer för digital läsning. Att 
eleverna i denna undersökning har en egen elevdator och använder datorerna i 
ämnesundervisningen i de kurser de läser kan vara en faktor som positivt påverkar 
resultatet på ett digitalt läsförståelseprov. Elever som läser inom vuxenutbildning är 
äldre och har kanske inte använt dator i undervisningen i samma utsträckning som de 
gymnasielever som innefattas i denna undersökning. De torde därför inte ha samma 
datorvana i undervisningen och en undersökning av deras resultat på ett digitalt prov 
och ett pappersbaserat prov vore därför av intresse. Skolverket (2012, I: Lagergren) 
visade på en betydligt lägre datortäthet inom Vuxenutbildning jämfört med 
gymnasieskolor och förutsättningarna mellan de båda enheterna skiljer sig alltså åt, 
men de nationella proven och digitaliseringen av dem är lika för båda.  
 
Vid en liknande undersökning, med elever inom vuxenutbildning eller ytterligare 
gymnasieelever vore det relevant med en undersökning där två senare prov jämförs, 
vilket framöver kommer att vara möjligt, då sekretessen på senare prov släpps. 
Dessutom bör följande undersökningar inte söka skillnader mellan pojkar och flickor, 
utan mellan elevgrupper baserat på andra faktorer som program eller uppgedd 
datorvana. Eventuellt bör studier på individnivå göras om faktorer som ger skillnad i 
resultat mellan digitala prov och pappersbaserade prov för individer önskar finnas. 
För forskning utan koppling till provform torde emellertid faktorer som ger skilda 
provresultat mellan pojkar och flickor samt sve- och sva-elever sökas, då tidigare 
nationella provresultat, tidigare forskning och denna studie visat på marginaliserande 
resultatskillnader.  
 
Framöver kommer även forskning krävas kring digitala prov vilka faller inom ramarna 
för de kommande generationer av prov som SOU (2016) ser som möjliga att 
förverkliga i framtiden, till exempel adaptiva prov. Digitala adaptiva nationella 
läsförståelseprov, där programmet utifrån elevens prestationer på inledande frågor 
väljer ut kommande frågor efter lämplig svårighetsgrad, är teoretiskt en möjlighet för 
framtiden (SOU, 2016). Idag används linjära prov och då adaptiva prov är annorlunda 
i sin utformning kan inte forskning kring linjära prov per automatik tillämpas på den 
adaptiva provformen. Om det blir aktuellt med digitala adaptiva prov stället för 
digitala linjära prov krävs forskning kring huruvida elevernas resultat skiljer sig vid ett 
linjärt prov gentemot ett adaptivt.  
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9 Sammanfattning och avslutning 
 
Denna studie syftade till att undersöka om gymnasieelevers resultat på det nationella 
provet för kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 del B 
(läsförståelseprovet) skiljer sig åt om eleverna gör provet digitalt eller på papper. 
Resultatet visade på total överensstämmelsen i medelvärde av delprovsbetyg mellan 
det digitala provet och det pappersbaserade provet vilket gör att det genom denna 
studie går att konstatera att det digitala provet varken gav högre eller lägre resultat än 
det pappersbaserade provet. Det som kunde konstateras är att pojkarna fick lägre 
resultat än flickorna och att sva-eleverna fick lägre resultat än sve-eleverna, men vad 
gäller de skilda provformerna kunde ingen skillnad mellan grupperna konstateras. 
Pojkar och sva-elever fick lägre resultat, men skillnaden i resultat mellan 
provformerna förekom varken hos pojkar eller flickor, sve- eller sva-elever. Varför 
pojkar presterar lägre än flickor och sva-elever presterar lägre än sve-elever tycks 
enligt denna studie alltså inte ha med provformen att göra, utan åtskiljande faktorer 
verkar får sökas på annat håll.  
 
Vidare forskning kring nationella prov i digital form och pappersform inför 
digitaliseringen av de nationella läsförståelseproven en nödvändighet. Denna 
undersökning innefattar enbart elever som har tillgång till egen elevdator och den är 
genomförd i relativt liten skala. Undersökningar med bredare underlag eller annat 
fokus, exempelvis vuxenutbildning och bättre förutsättningar för genomförande av 
ett digitalt prov skulle ge resultat, som med grund i den splittrade forskningen, såväl 
skulle kunna bekräfta som motsäga resultaten som presenteras i denna uppsats. 
Forskningsresultaten går alltså isär och fortsatta studier krävs för att lyckas ringa in 
vad skilda provresultat beror på. Inte heller denna undersökning var utan variation, 
några elever presterade lägre på det digitala provet än det pappersbaserade, andra 
högre. Det verkar med grund i denna studie emellertid inte vara möjligt att dra alla 
elever över en kam och konstatera att en provform är mer fördelaktig än en annan. 
Istället bör försök att ringa in åtskiljande påverkansfaktorer göras, för att mer 
underlag ska finnas inför den kommande digitaliseringen av de nationella 
läsförståelseproven.  
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