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Abstract: 
Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade 

till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers 

läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en 

försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 

bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. Syftet med 

föreliggande studie var att, genom kvalitativa intervjuer med svensklärare på 

gymnasiet, undersöka hur mätning av läsförståelse kan göras tillförlitlig. Resultatet 

av föreliggande studie visade att muntliga och skriftliga uppgifter med fokus på 

helhetsförståelse samt förmågan att koppla det lästa till omvärlden är de sätt på vilka 

informanterna huvudsakligen mäter läsförståelse. Bedömningssätt likt det nationella 

läsförståelseprovet tar väldigt lite eller i vissa fall ingen plats i undervisningen. Av 

resultatet framgick också att det finns olika typer av läsförståelse som verkar testas 

mest tillförlitligt på olika sätt: den tekniska sidan av läsförståelse är mer lämpligt att 

pröva med hjälp av läsprov; den bredare typen av läsförståelse som innefattar 

helhetsförståelse samt förmågan att dra paralleller till omvärlden är mer lämpligt att 

pröva med hjälp av diskussioner och skriftliga uppgifter. 
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1. Inledning 
Det samhälle som vi idag lever i är ett demokratiskt sådant. För oss som har levt i 

en demokrati under väldigt lång tid är det också givet att man har rätt till sin åsikt 

och rätt till att göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Detta ställer i sin tur krav på att 

medborgarna ska vara kompetenta nog att, ur ett snävare perspektiv, delta i 

samhällsdebatten och, ur ett vidare perspektiv, upprätthålla denna demokrati. I 

Skollagens fjärde paragraf kan vi läsa att: 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. (SFS 2010:800). 

Ett av skolväsendets syften är alltså att bidra till att eleverna utvecklas till 

samhällsmedborgare som kan ta ansvar för vårt demokratiska samhälle och bevara 

detsamma.  

 

En viktig förutsättning för detta är att man är en kompetent läsare med förmågan att 

ta till sig, reflektera över, analysera och kritiskt granska texter. I vårt relativt nya 

digitala samhälle har möjligheterna att uttrycka sig ökat markant. Vem som helst 

kan starta en hemsida, en blogg eller skriva ett inlägg på sociala medier och på så 

sätt nå ut till en stor mängd människor. Informationen kan vara sann eller falsk, 

objektiv eller subjektiv, åsiktsfri eller partisk. Även om yttrandefrihet råder, och 

även den är en förutsättning för demokrati (Regeringen), möjliggör dessa olika 

kanaler spridning av information som kanske varken är pålitlig, etisk eller sann. I 

och med denna lättillgänglighet blir det också tydligt att det i stället ställs krav på 

mottagaren – att mottagaren inte bara blint tror på det hen läser utan faktiskt 

ifrågasätter, läser mellan raderna och har ett kritiskt förhållningssätt. Det 

demokratiska samtalet erfordrar alltså även en god läsförmåga. 

 

Läsförmågan är inte färdigutvecklad vid en viss ålder utan det är något som ständigt 

kan förbättras; att kunna avkoda en text är inte tillräckligt för att uppnå 

läskompetens. Återkommande begrepp är reflektion över och analys samt kritisk 

granskning av text. Det här är viktiga komponenter i läsundervisningen i högre ålder 

och förutsättningar för såväl de pågående gymnasiestudierna som eventuella 

framtida högskolestudier, men också för ett aktivt medborgarskap i det 

demokratiska samhället. Därför är det också viktigt att veta hur vi på bästa sätt ska 

undervisa för att uppnå detta. En naturlig aspekt, i den rådande 

kunskapskravbaserade undervisningen, är således också hur denna förmåga bedöms.  

 

I kursen svenska 1 genomförs ett nationellt prov där ett av delproven prövar just 

läsförståelse. I mitt första examensarbete undersökte jag huruvida mätningen av 

läsförståelse i nationella provet speglar samhällets kunskapssyn utifrån 

frågeställningarna: Hur nyttjas diagnostiska förfaranden för att mäta läsförståelse på 

gymnasiet? Vad mäter man egentligen i dessa mätningar? Av resultatet framgick att 

forskningsområdet är eftersatt och i behov av ytterligare belysning. En försiktig 

slutsats drogs dock där det konstaterades att provet under Lgy11 verkar spegla 

samhällets kunskapssyn bättre än Lpf94. I samband med detta väcktes nyfikenhet 

över hur man i det vardagliga undervisningsarbetet bedömer och prövar elevers 

läsförmåga. Hur mäter man läsförståelse på ett tillförlitligt sätt?  

 



 

 2 

2. Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av vad som står skrivet i styrdokumenten 

kring läsförståelse följt av en förklaring av begreppet i fråga. Därefter beskrivs olika 

bedömningssätt samt det nationella provet, med fokus på läsförståelsedelen. 

Slutligen presenteras det sociokulturella perspektivet på lärande vilket utgör den här 

studiens teoretiska ramverk. 
 

2.1 Styrdokument 
I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det att ämnet ska syfta till att ge 

eleverna möjlighet att ”se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 

rum” (Skolverket, 2011:160). Eleverna ska också utveckla förmågan att nyttja 

skönlitteratur och andra texttyper ”som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (ibid.). 

Dessutom ska undervisningen ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv” (ibid.). Fortsättningsvis är ett av målen i ämnesplanen för svenska på 

gymnasiet att eleverna ska få möjlighet att utveckla ”Förmåga[n] att läsa, arbeta 

med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa” (Skolverket, 2011:161). Det finns även ytterligare ett mål 

som är formulerat på ett liknande sätt, med skillnaden att texttypen är preciserad 

som skönlitteratur.  

 

Målet med läsundervisningen är alltså inte bara att utveckla den tekniska förmågan 

att läsa texter utan eleverna ska även kunna använda texter för att förstå sin omvärld, 

för att förstå sig själva och för att få nya sätt att tänka på samt nya perspektiv. Enligt 

styrdokumenten ska detta ske genom läsning, bearbetning, reflektion och kritisk 

granskning. Utöver detta finns det en formulering under ämnets syfte där Skolverket 

uttrycker att undervisningen även ska stimulera olika förmågor, däribland lusten att 

läsa. 

 

Angående kunskapskraven för svenska 1 krävs, för betyget E, att man översiktligt 

kan återge det man har läst, att man kan se kopplingar till andra verk genom att 

jämföra teman och motiv och att man kan göra egna reflektioner över det lästa. För 

att nå betyget C krävs att man är mer utförlig på punkterna i kunskapskravet för E 

samt att man kan reflektera över det lästa med hjälp av berättartekniska begrepp. 

Utöver detta krävs att man kan relatera det lästa ”på ett relevant sätt till 

allmänmänskliga förhållanden” (Skolverket, 2011:165) för att få betyget A.   

 

2.2 Begreppet läsförståelse  
Förmågan att läsa och skriva betraktades från början som en teknisk färdighet som 

var kognitivt isolerad. I skolan skulle man alltså kunna läsa och skriva på ett korrekt 

sätt och det togs ingen vidare hänsyn till kontext och sammanhang (Liberg & Säljö, 

2012:248). Emellertid har detta sätt att betrakta läsning på förändrats med tiden. Roe 

(2014) skiljer på aktiviteten att läsa en text och förmågan att faktiskt förstå en text. 

Enligt Roe kan vi läsa en text utan att förstå den. Själva läsningen är alltså 

automatiserad och risken är stor att vi ändå inte förstår texten, exempelvis på grund 

av innehållets komplexitet eller bristande koncentration. Roe (2014:33) beskriver 

tre förutsättningar för att uppnå god läsförståelse:  

• att man både kan koncentrera sig, vara uppmärksam och aktivera minnet för 

att undvika att komma av sig samt få en helhetsbild  
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• goda lässtrategier 

• bakgrundskunskaper. 

 

Läsförståelse bör alltså enligt Roe snarare ses som ett samspel mellan läsaren och 

texten och hon förklarar att det krävs flera aktiviteter för att nå förståelse än bara 

den tekniska läsningen: 

Läsförståelse handlar om att skapa mening av det vi läser, och därför är det 

nyckeln till att få kunskap, information och upplevelser i möte med olika texter. 

Förståelse kräver koncentration på textens innehåll, men det kräver också att vi 

tolkar, resonerar och drar slutsatser medan vi läser. (2014:33) 

Likt det som står i ämnesplanen för svenska på gymnasiet handlar alltså läsförståelse 

inte bara om att avkoda en text. För att kunna använda oss av det vi läser på olika 

sätt och med olika syften krävs dessa olika typer av textbearbetningssätt. Med andra 

ord krävs en vidgad syn på läsförståelse för att ge våra elever så goda förutsättningar 

som möjligt att bli kompetenta läsare och inte bara textavkodare. 

 

2.3 Bedömning av läsförståelse 
Roe (2014) reder ut ett antal olika bedömningssätt för elevers läsförståelse. Hon tar 

upp tillvägagångssätt för olika åldrar, men i detta avsnitt fokuseras dels de metoder 

som är lämpliga för elever i de högre åldrarna, dels de metoder som har relevans i 

förhållande till studiens fokus.   

 

2.3.1 Muntliga och skriftliga bedömningssätt 
Till att börja med nämner Roe (2014:199-200) observation och samtal som möjliga 

bedömningssätt. Till exempel är observation av elevers textsamtal ett sätt att bedöma 

läsförståelse på och då krävs det att läraren lyssnar på såväl elevernas förståelse som 

deras problem med texten. Det är även viktigt att notera om det är elever som inte 

är delaktiga i diskussionerna. Roe beskriver också muntliga presentationer som ett 

annat alternativ. Där kan man bedöma förståelsen, uttrycksförmåga och 

läskompetens. Fortsättningsvis menar Roe att ett effektivt sätt att bedöma elevers 

förståelse är att läraren för ett samtal med och intervjuar eleverna, alternativt 

genomför någon form av debatt eller diskussion av en viss text. Dock skriver hon 

också att man då kanske bara kan fokusera på en eller två elever per tillfälle. 

 

Nästa bedömningssätt som Roe (2014:201-202) redogör för är frågor till texten som 

traditionellt sett kanske främst har använts för att bedöma ämneskunskaper. Men 

enligt Roe krävs mer än bara faktafrågor för att både aktivera och bedöma elevernas 

läsförståelse och hon nämner tre olika typer: att hitta information, tolka och dra 

slutsatser samt kritisk reflektion. Frågor som väcker nyfikenhet och engagemang 

hos eleverna eller som riktas mot vad texten de facto kommunicerar kan också öka 

läskoncentration och engagemanget i läsningen. Autenticitet är också en viktig 

aspekt, att eleverna kan använda sig av frågorna och svaren till frågorna i en kontext 

utanför skolans värld. 
 

2.3.2 Läsprov som bedömning av läsförståelse 
Att fastställa vad som ska testas vid kunskapsmätning är av yttersta vikt enligt både 

Koretz (2008) och Roe (2014). Förutom det faktum att läsning är en komplicerad 

kognitiv process är det också något som är komplicerat att beskriva och bedöma. Då 
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många faktorer samspelar med varandra vid läsning understryker Roe att en gedigen 

teoretisk ram krävs för att lyckas konstruera ett bra läsprov. Denna teoretiska ram 

bör vara tydlig vad gäller vilka kriterier provet baseras på och vad provet ska mäta 

(2014:220). Författaren betonar också vikten av att det ska finnas en tydlig koppling 

till den ständigt pågående undervisningen. Alltså ska man inte behöva träna för ett 

läsprov utan ett bra läsprov bör likna det sättet på vilket man i det dagliga skolarbetet 

behandlar texter och läsförståelse. 

 

Ett läsprov med god validitet mäter det som det avser att mäta. Roe menar att man 

kan identifiera ett sådant läsprov genom att titta efter vissa kännetecken. Till att 

börja med ska provet kunna skilja på svaga och starka läsare. Det ska inte gynna en 

viss grupp mer än någon annan. Det ska också finnas ett lämpligt urval av olika 

texttyper. Provet ska inte mäta andra färdigheter eller kunskaper, såsom 

skrivfärdighet eller faktakunskaper. Om ett prov till exempel har för många öppna 

frågor där eleverna måste formulera ett svar själva är det möjligt att skrivfärdigheten 

mäts snarare än läsfärdighet. Elever som är svaga skrivare kan förstå både text och 

uppgift, men kanske inte formulera sig tillräckligt väl i skrift för att producera ett 

godtagbart svar (Roe, 2014:252). 

 

Hög reliabilitet uppnås om mätningen är pålitlig. För att uppnå detta krävs att provet 

innehåller tillräckligt många uppgifter för att det ska passa bra för samtliga 

individer. Ytterligare ett krav för hög reliabilitet är att svaren ska bedömas på samma 

sätt, oberoende av bedömaren. Flervalsuppgifter garanterar i stort sett detta, men 

öppna uppgifter är tolkningsbara och kräver en tydlig och utförlig 

bedömningsmanual (Roe, 2014:252-253). 

 

2.4 Nationellt prov i svenska 1 
2011 infördes nya eller reviderade läroplaner i det svenska utbildningsväsendet, 

ända från förskolan till gymnasieskolan. I och med detta gjordes även kurserna i 

gymnasieskolan om och samtidigt de nationella proven till de olika kurserna. 

Svenskkurserna i den föregående läroplanen benämndes som svenska A, B och C 

och det var i svenska B som man genomförde nationella prov. Enligt Östlund-

Stjärnegårdh (2014:2-5) gav man ut det första nationella provet för svenska B 1996 

och fram till den nya läroplanens införande skedde vissa förändringar i provets 

utformning. Dock framgår av Östlund-Stjärnegårdh (2014) att man, över lag genom 

åren, hade ett muntligt samt ett (eller två) skriftliga prov. Alltså genomfördes 

nationella prov endast i en av svenskkurserna innan Lgy11 och inget av dessa 

behandlade läsförståelse. 

 

För att fördjupa förståelsen för de nationella proven finns utförliga beskrivningar av 

dessa på Uppsala Universitets webbsida under rubriken Nationella prov i svenska 

och svenska som andraspråk. I de två följande avsnitten (2.4.1 Allmänt om 

delproven och 2.4.2 Delprov B – läsförståelsedelen) är det denna referens som 

hänvisas till. 

 

2.4.1 Allmänt om delproven 
I första svenskkursen på gymnasiet, svenska 1, genomförs ett nationellt prov. Det är 

uppdelat i tre delprov men proven följer ett och samma tema. Delprov A är ett 

muntligt framförande och ska genomföras före delprov B och C. Här introduceras 
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temat i ett häfte som innehåller uppgiftsinstruktionen, ämnesförslag och bilder till 

inspiration. Eleverna får lyssna till och ge respons på varandras framställningar och 

det blir således ett första led i bearbetningen av temat. Delprov B är ett prov som 

”prövar [elevernas] läsförståelse och analys av olika texter” (Uppsala universitet). 

Detta prov görs på en angiven provdag och är tidsmässigt begränsad till 120 minuter. 

Materialet består av ett texthäfte och tillhörande uppgiftshäfte, och tanken är att 

eleverna ska bearbeta en text i taget. Det förekommer såväl flervalsuppgifter som 

öppna frågor vilka kan leda till olika svarslängd. Delprov C är en skrivuppgift som, 

likt delprov B, görs på en angiven provdag och är tidsmässigt begränsat till 180 

minuter. Eleverna återfår sina texthäften från delprov B och ett uppgiftshäfte med 

fyra valbara uppgifter. Slutprodukten ska vara en sammanhängande text på 300-700 

ord där eleverna använder sig av texthäftet (Uppsala universitet).  

 

Bedömningen av dessa prov utförs av ordinarie lärare som får stöd och riktlinjer i 

de bedömningsanvisningar som medföljer varje delprov. I detta 

bedömningsunderlag finns matriser med krav för de olika betygsstegen. Det 

innehåller även tidigare elevlösningar och kommentarer till dessa. 

Provkonstruktörerna menar vidare på att sambedömning, att lärare diskuterar och 

bedömer tillsammans, kan vara gynnsamt för en likvärdig och rättvis bedömning. 

Likaså förklaras att bedömningens tillförlitlighet ökas om den sprids ut mellan 

kollegor eller till och med olika skolor. Utöver detta finns även bedömningsstöd på 

Skolverkets bedömningsportal där man finner filmade muntliga anföranden. 

 

2.4.2 Delprov B - läsförståelsedelen 
På Uppsala Universitets webbsida finns alltså en beskrivning av delprov B. Enligt 

denna beskrivning innehåller provet ”både skönlitterära texter och texter av 

sakprosakaraktär, det vill säga beskrivande, argumenterande och utredande texter” 

(Uppsala universitet). Vad gäller de skönlitterära texterna kan dessa vara 

romanutdrag, noveller samt dikter och dessa utgör ungefär hälften av textmängden. 

Texterna av sakprosakaraktär kan vara tidningstexter, från tidskrifter eller 

fackböcker, alternativt digital kommunikation. Vidare förklaras att sådant som 

listor, kartor och statistik inte finns som underlag i texthäftet. Som redan nämnts 

utgörs uppgifterna till texterna av flervalsuppgifter och öppna frågor. Detta anser 

man ge eleverna möjlighet att ”visa både receptiv läsförmåga och förmåga att mer 

självständigt bearbeta text” (Uppsala universitet). Man klargör också vilka typer av 

läsförståelseprocesser som prövas: 

1. Hitta information och dra enkla slutsatser. Uppgifter som prövar denna 

process har lösningar som antingen är rätt eller fel och testar alltså elevernas 

förmåga att ytligt bearbeta ett textinnehåll.  

2. Tolka och sammanföra. Dessa uppgifter prövar elevernas förmåga till en 

helhetstolkning av texten, det vill säga huruvida de kan sammanföra en texts 

olika delar och förstå saker som inte står explicit i texten. Här kan en tolkning 

vara mer eller mindre riktig, men kan inte bedömas som rätt eller fel på 

samma sätt som i uppgifter som prövar process 1.  

3. Reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk. Uppgifter 

tillhörande denna process kräver att eleverna, med hjälp av för- och 

omvärldskunskaper. Analys av exempelvis budskap eller textens form kan 

också prövas inom denna form av läsförståelse. Enligt Uppsala universitet 

är ”kategorin […] relativt vid” (Uppsala universitet). 
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Dessa processer baseras på de processer som det internationella provet PISA 

använder sig av. Det ska dock tilläggas att man inte vill hävda att dessa processer är 

vitt åtskilda, utan att de snarare samverkar men att någon process kan vara mer 

betydande i olika uppgifter. 

 

På Uppsala universitets webbsida finns det också exempel på läsförståelsedelens 

bedömningsanvisningar. Det exempel som finns att tillgå är från provet som 

genomfördes under vårterminen 2015 och innehåller anvisningar till två av texterna 

i läsförståelseprovet. I dessa anvisningar klargörs vilka olika processer som 

respektive uppgift prövar, vilket svar som är korrekt vid flervalsuppgifter och olika 

alternativ för ett korrekt svar vid uppgifter som kräver elevproducerade svar. 

Dessutom finns exempellösningar med förklarande kommentarer (Uppsala 

universitet).  
 

2.5 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Det teoretiska ramverket för den här studien är det sociokulturella perspektivet för 

lärande. Detta perspektiv kan härledas till början på 1900-talet till pedagogen och 

filosofen Lev Vygotskij (Säljö, 2012:185). Synen på lärande som något ständigt 

pågående är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskij är 

lärande och utveckling alltid möjligt för oss människor. Han myntade begreppet den 

proximala utvecklingszonen som innebär just detta – att när vi har lärt oss något är 

nästa lärdom inom räckhåll. Dock är det också i den här zonen som den lärande ofta 

är i behov av stöttning för att nå nästa steg. Det engelska begreppet för denna 

stöttning är scaffolding och innebär alltså att någon som redan besitter den kunskap 

som den lärande i fråga vill nå hjälper till. Det kan exempelvis handla om att ställa 

frågor som gör att den lärande förstår vad som är viktigt att tänka på. När kunskapen 

sedan har erövrats flyttas den proximala utvecklingszonen ytterligare ett steg (Säljö, 

2012: 193-194). 

 

Vidare skiljde Vygotskij på vardagliga och vetenskapliga begrepp. Vardagliga 

begrepp är sådant som man lär sig i ett dagligt samspel medan vetenskapliga begrepp 

innefattar mer abstrakta sådana från just vetenskapen. De sistnämnda behöver man 

bekantas med och få förklarade för sig, vilket enligt Vygotskij skulle ske i skolan. 

På så vis får eleverna möjlighet att lära sig saker ”som låter dem förstå världen 

utanför den egna erfarenheten” (Säljö, 2012:193). 

 

Kort sagt går det sociokulturella perspektivet på lärande ut på att lärande och 

utveckling sker i samspel mellan människor. I detta perspektiv är kunskap inte något 

som kan föras över från en människa till en annan. Säljö skriver att ”Interaktion och 

kommunikation blir nycklar till lärande och utveckling” (2012:195) vilket tydligt 

sammanfattar grundtanken inom det sociokulturella perspektivet.  

 
 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur mätning av läsförståelse kan 

göras tillförlitlig. Följande frågeställningar används för att uppnå syftet:  

• Vilken syn på läsförståelse visar sig i lärarnas sätt att göra bedömningar? 

• Hur förhåller sig svensklärare till läsförståelsedelen i nationella provet i 

svenska 1?  
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4. Tidigare forskning  
 

4.1 Lärares syn på nationella prov 
I rapporten ”Så tycker lärarna om de nationella proven 2013” (Skolverket, 2014) 

redovisas lärares uppfattning om de nationella prov som genomfördes 2013. 

Rapporten är en ”sammanställning och tolkning av de rapporter och analyser som 

gjorts av lärosätena” (Skolverket, 2014:6). Lärosätena i fråga är de som konstruerar 

de nationella proven men de genomför också enkätundersökningar där lärare får 

besvara frågor kring deras synpunkter på proven. 

 

På frågan om vad lärare tycker om provet som helhet i svenska 1/svenska som 

andraspråk 1 har majoriteten svarat positivt, närmare bestämt 83% jämfört med 16% 

som har svarat negativt. Man har också frågat om lärarna tycker att provet motsvarar 

ämnesplanen vad gäller svårighetsgrad, vilket ca 85% håller med om. Drygt en 

tredjedel tycker att texterna i läsförståelseprovet var svåra eller ganska svåra och 

hälften upplever texterna som medelsvåra. I fråga om provens förhållande till kurs- 

och ämnesplaner tycker lärarna ”till stor del” (Skolverket, 2014:12) att deras egen 

tolkning av kursplanen stämmer överens med provens utformning. Överlag verkar 

lärarna också tycka att det finns en tydlig koppling mellan undervisningen och de 

nationella proven. Man har också en positiv inställning till 

bedömningsanvisningarna och dess funktion. Några generella synpunkter som tas 

upp i öppna frågor är att lärare tycker att proven är tidskrävande, både vad gäller 

bedömning och genomförande, trots att proven också underlättar för läraren. 

 

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk delar alltså ut 

och sammanställer lärarenkäter i samband med de nationella proven. Således finns 

även redogörelser som är mer specifika för proven i svenska på gymnasiet. I den 

senaste enkätundersökningen från 2016 ansåg majoriteten av lärarna att 

förberedelserna till delprov B fungerade bra, 66%, eller ganska bra, 30%, men 

många lärare efterfrågar mer exempel och övningsuppgifter. Vad gäller 

svårighetsgraden anser 85% att läsförståelseprovet och ämnesplanen 

överensstämmer. Det framgår också av enkätundersökningen att 56% av lärarna 

anser att provet är ett ganska stort stöd i betygsättningen och 16% menar att det är 

ett stort stöd. Samtidigt anser 23% av lärarna att resultatet i ganska liten 

utsträckning stöttar betygssättningen tillsammans med 5% som tycker att stödet är 

litet eller obefintligt. Gruppen för nationella prov skriver att: ”En återkommande 

åsikt bland kritikerna är att läsförståelse inte nämns i kunskapskraven, varför 

delprov B inte väger så tungt i den slutgiltiga betygsättningen”. Många lärare 

upplever alltså att detta delprov inte explicit finns med i kunskapskraven. Sett till 

tidigare lärarenkäter är resultatet relativt likvärdigt, speciellt vad gäller stödet för 

betygssättning. 
 

4.2 Bedömning av läsförståelsedelen i nationella provet 
Tengberg och Skar (2016) har genomfört en studie som undersöker huruvida 

bedömningen av nationella prov i läsförståelse i årskurs 9 är tillförlitlig. Man har 

låtit tre anonyma elevlösningar bedömas av sex lärare från tre olika skolor och det 

som lärarna har fått bedöma är provets öppna frågor. Man använde sig av 

läsförståelseprovet från 2015 där 14 av 20 uppgifter är utformade som öppna frågor 

vilka kräver elevproducerade svar. Tengberg och Skar menar att urvalet är 
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tillräckligt för syftet, det vill säga att undersöka huruvida provkonstruktionen i fråga 

kan skapa likvärdighet i bedömning. Syftet är alltså inte att undersöka den allmänna 

förmågan att bedöma prov hos svensklärare.  

 

Av studiens resultat framgår att samstämmigheten är relativt låg. Tengberg och Skar 

kommer fram till att gruppens genomsnittliga samstämmighet är 76%, och enligt 

författarna är denna siffra låg. Även om man är försiktig med att generalisera just 

på grund av det begränsade urvalet skulle ett liknande resultat med större urval 

resultera i att ”endast sju av tio bedömningar är tillförlitliga” (Tengberg & Skar, 

2016:14). Vid en jämförelse av de olika lärarnas bedömning ser man också att det 

finns stora variationer bedömarna emellan. När Tengberg och Skar tittar på specifika 

uppgifter visar det sig att vissa elevlösningar har vitt skilda bedömningar, där någon 

eller några bedömare har gett full poäng medan någon eller några har gett noll poäng. 

Dessutom tydliggör studien konsekvenserna för de enskilda eleverna vad gäller 

olika bedömare. I bedömningen av en elevlösning i studien skiljer det ett helt 

betygssteg mellan olika bedömare, där den totala poängen skiljer sig åt med 12 

poäng. Tengberg och Skar menar alltså att bedömarreliabiliteten behöver stärkas i 

det nationella provet i läsförståelse. 

 

Varje år ombedömer Skolinspektionen (2016a) de nationella proven där skolor 

ombeds skicka in kopior på ett urval av elevlösningarna. I den senaste rapporten går 

dock att läsa att man endast ombedömer sådana prov där det krävs längre skriftliga 

svar varför fokus ofta hamnar på delprov C, det vill säga det skriftliga delprovet, i 

såväl årskurs nio som svenska 1 på gymnasiet. Därför finns det inga tydliga resultat 

vad gäller avvikelser för just läsförståelseprovet. Dock verkar det, enligt rapporten, 

som att avvikelser i bedömningen de facto är återkommande och något som behöver 

åtgärdas. Skolinspektionen föreslår exempelvis sambedömning inom och mellan 

skolor; anonyma elevlösningar; digitalisering av proven där samtliga elever får 

genomföra provet på dator; att rektorn leder och stöttar lärarna; bättre utformade 

prov och bedömningsanvisningar (Skolinspektionen, 2016b). 

 

 

5. Metod 
I det här avsnittet redogörs för studiens metod och material. Valet av 

datainsamlingsmetod förklaras, urval och genomförande beskrivs och etiska 

aspekter diskuteras. 

 
5.1 Halvstrukturerad intervju 
Enligt Fejes och Thornberg (2015:21) bör metodvalet baseras på det fenomen som 

ska studeras och inte tvärtom. Det innebär att man bör utgå från studiens syfte vid 

valet av undersökningsmetod och inte först bestämma vilken metod man vill 

använda sig av och sedan hitta ett undersökningsbart fenomen. Vidare menar Larsen 

att kvalitativa metoder är bäst lämpade om studien syftar till att få helhetsförståelse, 

till exempel i form av attityder, för ett visst fenomen och inte en ”representativ 

överblick” (2009:23). Larsen förklarar att en kvalitativ metod kan ge en fördjupad 

förståelse då man kan få mycket information, men av desto färre informanter. Denna 

stora mängd information är inte säkert generaliserbar i och med att antalet 

respondenter är färre. Däremot gör möjligheterna till fördjupning att man kan få en 

helhetsförståelse, något som kan vara svårare med en kvantitativ metod (2009:23-
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27). Av dessa anledningar lämpar sig en kvalitativ metod för denna studie, då en 

helhetsbild i form av lärares erfarenheter av, perspektiv på samt attityd till ämnet är 

i fokus.  

 

Följaktligen har alltså en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer 

använts. Eliasson (2013:25-26) förklarar att intervjuer kan ha olika struktur. 

Författaren skiljer mellan ostrukturerad, semi- eller halvstrukturerad och 

strukturerad intervju och skriver vidare att syftet med intervjun är det som styr valet 

av struktur. Den halvstrukturerade intervjun har vanligtvis en intervjuguide (jfr 

Bilaga 1) med förberedda frågor. Även om man kanske inte kan tömma ut frågorna 

på samma sätt som i en ostrukturerad intervju finns det möjlighet att gå på djupet 

utifrån frågorna. Då jag ville få djupgående och uttömmande svar verkade den 

halvstrukturerade intervjumetoden mest lämplig eftersom ett intervjutillfälle ger 

informanterna möjlighet att utveckla samt förklara sina svar, och jag som intervjuare 

kan ställa eventuella följdfrågor. Samtidigt ger guiden mig som oerfaren intervjuare 

stöd och struktur, något som jag inte hade fått vid en ostrukturerad intervju. 

 
5.2 Urval 
Syftet med studien var att undersöka hur mätning av läsförståelse kan göras 

tillförlitlig och undersökningens fokus är på undervisningen i gymnasiet. Av den 

anledningen tillfrågades just svensklärare på gymnasiet. Ett informantbrev 

skickades ut till svensklärarna på den gymnasieskola där jag har genomfört min 

VFU. Denna skola valdes då jag är bekant med personalen, vilket kan vara 

fördelaktigt då det kan skapa en mer avslappnad intervjusituation där informanterna 

känner sig mer bekväma med att dela med sig. Dessutom kan jag som intervjuare 

känna mig mer bekväm i att våga ställa frågor som eventuellt kan ses som svåra eller 

känsliga. 

 

Responsen på informantbrevet var god och samtliga fem tillfrågade svensklärare 

tackade ja. Då det är ett rimligt antal informanter handlade det inte om att välja ut 

intervjuobjekt utan de fem som tackade ja blev automatiskt också urvalet. I och med 

den begränsade tid som detta arbete utförs på blev detta också det mest tidseffektiva 

tillvägagångssättet. En studie med ett större tidsspann hade kunnat ge upphov till ett 

bredare perspektiv, med respondenter från såväl olika skolor som olika kommuner. 

 

5.3 Genomförande 
De intervjufrågor (se Bilaga 1) som har använts formulerades baserat på 

undersökningens syfte och frågeställningar. Det innebär inte att intervjufrågorna har 

utformats för att efterlikna frågeställningarna utan de har snarare formulerats med 

syftet att kunna dra en slutsats utifrån frågeställningarna (Larsen, 2009:87). 

Informanterna fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg. Detta val gjordes med 

avsikten att få så spontana och ärliga svar som möjligt. Om informanterna hade fått 

frågorna i förväg hade de eventuellt kunnat påverka varandra, exempelvis genom 

diskussioner kring ämnet.    

 

I intervjufrågorna ingick även bakgrundsfrågor såsom hur länge informanterna har 

varit yrkesverksamma, vilka ämnen de är utbildade i samt vilka ämnen de undervisar 

i. Enligt Larsen (2009:86) kan detta ge intervjun en mjuk öppning eftersom dessa 

frågor är lättbesvarade. I syfte att göra situationen bekväm inleddes dessutom 
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samtliga intervjuer med någon form av småprat. Detta småprat följdes av att jag 

frågade informanterna om de godkände att intervjun spelades in samt en upprepning 

av de etiska aspekterna (se 5.6 Etiska aspekter). 

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en bärbar dator. På så sätt tilläts jag helt och 

hållet fokusera på själva intervjun och samtalet stördes inte av anteckningar. Fyra 

av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, antingen i ett klassrum, 

ett arbetsrum eller ett konferensrum. Den femte informanten har under läsåret 16/17 

varit tjänstledig och bor en bit bort, så för att tidseffektivisera genomfördes den 

intervjun över videosamtal (Skype). Lärarna upplevdes inte stressade av situationen. 

Dock var de, när de inledningsvis fått skissat upp studiens syfte för sig, osäkra på 

om de hade något att tillföra studien. 

 

5.4 Bearbetning och analys 
Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa. Detta gjordes snarast 

möjligt efter intervjuerna för att säkerställa att informationen återgavs på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Transkriberingen gjordes på ett noggrant sätt, där pauser 

och repetitioner av ljudmaterialet användes för att undvika att viktig information 

förbigicks. Varje intervju transkriberades i ett enskilt dokument. 

 

Transkriptionen underlättade även i analysarbetet. Eftersom analysarbetet vid 

kvalitativa studier, precis som Larsen (2009:101) skriver, handlar om att bearbeta 

mycket text gjorde transkriptionen det lättare när materialet sedan skulle reduceras, 

komprimeras och systematiseras. Det angreppssätt som användes i struktureringen 

av materialet var innehållsanalys, vilket enligt Larsen möjliggör identifieringen av 

”mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader” (2009:101). I den här 

undersökningen gjordes en kategorisering utifrån intervjuguidens frågor samt 

studiens frågeställningar. Sedan sammanställdes informanternas svar till respektive 

kategori och citaten färgkodades för att undvika sammanblandning. Alltså 

markerades exempelvis en informants uttalanden med rött, en annans med blått och 

så vidare. 
 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett kvalitetsbegrepp i forskningssammanhang. Fejes och Thornberg 

förklarar det som något som definierar huruvida en studie och dess metoder 

verkligen undersöker det som är studiens avsikt att undersöka. Författarna klargör 

att validitetsbegreppet framför allt används i kvantitativa studier, men att man även 

har börjat använda det inom kvalitativ forskning (2015:258-259). 

 

För att säkerställa validiteten i föreliggande studie har metodvalet gjorts utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det vill säga att metodvalet är anpassat efter 

undersökningens syfte och inte tvärtom. Fortsättningsvis har en intervjuguide 

utformats och använts vid intervjutillfällena. Mallen formulerades med 

undersökningens syfte och frågeställningar i åtanke (se 5.3 Genomförande).  

 

Larsen (2009:81) klargör att reliabilitet i stället handlar om huruvida en 

undersökning är tillförlitlig. Arbetsprocessen ska präglas av noggrannhet, exakthet 

och precision. Om undersökningen upprepas av flera forskare som kommer fram till 

samma resultat utmärks den av hög reliabilitet. Samtidigt konstaterar Larsen att det 
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är svårt att säkerställa hög reliabilitet i en kvalitativ studie. Faktorer såsom 

intervjusituationen och intervjuaren kan påverka informanten och då också 

informantens utsaga.  

 

Ett annat sätt som Larsen (2009:81) nämner som kan säkerställa hög reliabilitet är 

noggrannhet i informationshanteringen. Detta kan exempelvis göras genom att hålla 

isär informanternas utsagor. Som förklarats i avsnitt 5.4 Bearbetning och analys 

hölls den här studiens material, det vill säga de olika respondenterna, isär med såväl 

olika dokument som färgkodning av informanternas uttalanden, vilket således 

säkerställer studiens reliabilitet. Dessutom spelades intervjuerna in, något som också 

säkerställer att intervjumaterialet återges korrekt. 

 
5.6 Etiska aspekter 
När studier likt den föreliggande genomförs är det viktigt att ta vissa etiska aspekter 

i beaktning. En forskare bör, enligt Vetenskapsrådet (2002), ta hänsyn till fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet förklarar att informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna ska få information om studiens syfte, om deras roll som 

uppgiftslämnare och om villkoren för deltagandet. Vidare innebär samtyckeskravet 

att undersökningsdeltagarna ska godkänna sitt medverkande i studien och att de har 

rätt till att, när som helst och utan negativa följder, avbryta sitt deltagande. I enlighet 

med det tredje kravet, konfidentialitetskravet, ska informanternas anonymitet värnas 

om på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. Slutligen handlar 

nyttjandekravet om att de insamlade uppgifterna endast får användas inom forskning 

och får således inte lånas ut eller nyttjas i icke-vetenskapliga syften. 

 

Den här studien uppfyller det första informationskravet då undersökningsdeltagarna 

har fått ett informantbrev som informerar om studiens syfte och upplägg samt frågar 

om de vill delta eller inte. Likaså uppfylls samtyckeskravet då samtliga informanter 

har godkänt sitt deltagande. I informantbrevet har de även informerats om att de när 

som helst och utan närmare motivering har rätt att avbryta sitt deltagande. Förutom 

detta avslöjas inte informanternas arbetsplats eller deltagarnas namn för att 

konfidentialitetskravet ska uppfyllas. Dessutom raderas material i form av 

anteckningar och inspelningar efter studiens genomförande och godkännande. Det 

kommer alltså inte kunna användas i icke-vetenskapliga syften och på så vis uppfylls 

nyttjandekravet. Dessa etiska aspekter upprepades även för informanterna vid 

intervjutillfället. 
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6. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av informanterna och följs sedan av en redogörelse där innehållet 

struktureras utifrån studiens forskningsfrågor:  

• Vilken syn på läsförståelse visar sig i lärarnas sätt att göra bedömningar? 

• Hur förhåller sig svensklärare till läsförståelsedelen i nationella provet i 

svenska 1?  
 

6.1 Beskrivning av informanterna 
 
Lärare 1: Har varit verksam som lärare i 12,5 år och undervisar i svenska, religion 

och filosofi. 

 

Lärare 2: Har varit verksam som lärare i 35 år och undervisar i svenska och 

engelska. 

 

Lärare 3: Har varit verksam som lärare i 23 år och undervisar i svenska och 

engelska. 

 

Lärare 4: Har varit verksam som lärare i 16 år och undervisar i svenska och 

engelska.  

 

Lärare 5: Har varit verksam som lärare i 7 år och undervisar i svenska och engelska. 

 

6.2 Syn på läsförståelse 
 

6.2.1 Hur arbetar man med läsförståelse?  
Informanterna har många saker gemensamt i sitt arbete med läsförståelse, men i 

vissa avseenden skiljs deras tillvägagångssätt åt. Bland annat framkommer av 

intervjuerna att det inte direkt finns en tydlig tradition vad gäller texturval. Vid 

arbete med skönlitteratur föredrar lärare 5 att använda sig av klassuppsättningar, det 

vill säga att eleverna läser samma bok. Det gäller även för lärare 4 som också väljer 

ut åtminstone en roman per läsår som eleverna läser gemensamt. Lärare 2, som har 

varit yrkesverksam i 35 år, förklarar att hen gör båda delarna men på senare år har 

föredragit att läsa romaner i klassuppsättning. Dock menar lärare 2 på att det skiljer 

sig åt mellan teoretiska och praktiska program och uttrycker att på de praktiska 

programmen är det svårare att läsa en gemensam roman och att man där behöver 

individualisera mer.  

 

Tvärtom brukar lärare 3 låta eleverna välja själva utifrån ett visst tema eller ett visst 

urval:  

När jag väljer romaner till exempel i både svenska och engelska så brukar vi läsa 

olika. De är sällan jag läser samma roman i hela klassen. Och det beror delvis på 

att det finns ju viss motvilja mot att läsa romaner. Det är så tjockt och det är så 

tjocka texter och tunga texter och så och om man då kan anpassa lite efter vilken 

typ av böcker dom läser i alla fall till och börja med så är de lättare att få dom att 

läsa.  
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Detta tillvägagångssätt motiveras alltså med att det underlättar för att få eleverna att 

läsa då lärare 3 upplever att det ofta finns ett motstånd bland eleverna gällande 

romanläsning. Viss valfrihet gör eleverna delaktiga och på så sätt kanske mer 

motiverade.  

 

Lärare 1 använder sig av såväl klassuppsättningar som individuella val. När hen 

läser samma bok i en hel klass är det för att eleverna ska få möjlighet att diskutera 

med varandra utifrån liknande förkunskaper. När eleverna får välja själva brukar 

informanten fokusera mer på att väcka läslust och även lära eleverna att skriva kring 

det de har läst. Dock är valet inte helt fritt utan läraren ser ofta till att det ska vara 

böcker skrivna i modern tid, vilket enligt informanten innebär efter 1980 eller 

möjligtvis efter 1950. Lärare 1 försöker också arbeta kronologiskt där hen 

exempelvis fokuserar på antiken i svenska 1, medeltiden i svenska 2 och något mer 

modernt i svenska 3. Det är också detta som påverkar texturvalet när det kommer 

till övriga texter, det vill säga annat än skönlitteratur. 

 

Vad gäller den gemensamma läsningen av till exempel noveller eller faktatexter 

väljer de flesta av informanterna ut texter baserat på ett tema som man just då jobbar 

med, exempelvis rasism, kärlek eller en text typisk för en viss epok som i fallet med 

lärare 1. Lärare 3 nämner dock att eleverna även här kan få lite utrymme att välja, 

exempelvis vid referatskrivning då läraren väljer ut ett par olika texter som eleverna 

sedan själv får välja mellan. Detta görs för att eleverna ska kunna välja något som 

de är mer intresserade av.  

 

Trots dessa i viss mån skilda tillvägagångssätt vad gäller texturval framgår det av 

intervjuerna att informanternas arbete med textbearbetning har desto fler likheter. 

De lärare som använder sig av metoden att hela klassen läser samma roman gör det 

just för att det underlättar vid bearbetningen. Lärare 2, som relativt nyligen har börjat 

använda sig av klassuppsättningar, beskriver fördelarna: 

[…] men nu har jag kommit på att jag tycker det är väldigt roligt att läsa samma 

bok alltså läsa en bok i klassuppsättning för då har man samma diskussion och 

man kan ta upp olika frågor som står i boken och man kan diskutera bokens tema 

och bokens olika motiv och kort sagt diskutera boken ur roliga aspekter. 

 

Lärare 4 understryker också vikten av att man gemensamt kan diskutera det man har 

läst, vilket enligt hen är svårt när eleverna får välja helt fritt. På samma sätt menar 

lärare 5 att det mer eller mindre är en förutsättning att eleverna har läst samma text 

för att man ska kunna arbeta med läsförståelse på ett konkret sätt. Beroende på hur 

lång en roman är så strukturerar lärare 5 det som så att eleverna får ett antal veckor 

på sig att läsa boken och varje vecka ägnas en lektion åt boksamtal där man 

diskuterar de som har lästs till dess. Dessa boksamtal utformas på lite olika sätt. 

Ibland ska eleverna anteckna kring vissa frågor under läsningens gång, ibland får 

eleverna själva formulera frågor baserade på svårigheter med eller intressanta 

aspekter i texten. Denna typ av bearbetning i form av boksamtal gör även lärare 3. 

Trots att hen ofta låter eleverna välja lite olika böcker brukar boksamtal fungera bra 

för att bearbeta texterna i och med att temat är gemensamt. Då jämför eleverna sina 

romaner och hjälper varandra i bearbetningen. 
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6.2.2 Diagnostiska test  
På den aktuella skolan där samtliga informanter jobbar har man under de senaste tre 

eller fyra åren genomfört diagnostiska läsförståelsetest. Dessa test görs i början på 

höstterminen i årskurs 1 i samtliga klasser när eleverna inleder sina gymnasiestudier. 

Testen påminner enligt informanterna en hel del om nationella provets 

läsförståelsedel. Dock framgår det av intervjuerna att de diagnostiska testen inte är 

lika omfattande och mer lätträttade med större andel flervalsfrågor. Vid rättningen 

får elevens slutliga resultat ett specifikt värde på en skala, något som 

specialpedagogerna analyserar fram. Användandet av det här diagnostiska 

materialet är framför allt på just specialpedagogernas initiativ. Man vill tidigt fånga 

upp de elever som har svårigheter eller bekymmer och om en elevs testresultat 

hamnar på ett visst värde sätter man in en specialpedagog.  

 

Däremot innebär det inte att lärarna själva inte använder sig av resultatet. Tvärtom 

tycker några av informanterna att det är ett bra verktyg även för dem som 

undervisande lärare. Lärare 4 beskriver fördelarna som att dels blir man medveten 

om vilka som har större problem med läsningen, dels kan eleverna själva få insikt 

om sin läsning. En elev som tror att den förstår allt den läser kanske inte alltid gör 

det, och då kan ett test vara en form av ”väckarklocka”, som lärare 4 uttrycker det. 

Lärare 3 anser det också vara ett bra verktyg då man tidigt kan fånga upp elever med 

väldigt låga resultat och hen använder sig också av det slutgiltiga resultatet i 

undervisningen om man kan se något som alla behöver jobba med. Lärare 5 började 

jobba på den aktuella skolan strax efter att höstterminens test genomfördes och har 

inte heller någon kurs i svenska 1 och har således svårt att uttala sig om hur det 

fungerar. Trots det tycker hen att det verkar vara en bra metod för att tidigt fånga 

upp elever med bekymmer och även för att få en tydlig bild av elevernas läsförmåga. 

 

Några av informanterna har dock inte samma fullt ut positiva inställning till testen. 

Lärare 2 använder sig till exempel inte av resultatet lika explicit i undervisningen. 

Hen menar att om man får reda på resultaten och redovisar dem för eleverna och då 

direkt ställer om undervisningen finns det en risk att någon elev som presterade ett 

sämre resultat känner sig utpekad. Lärare 1 menar på att resultatet av de diagnostiska 

testen kan vara användbara och indikera hur elever ligger till i sin läsförståelse och 

då också hur man behöver arbeta i vissa grupper. Samtidigt tycker informanten att 

testresultaten inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Men sen är det inte alltid som de stämmer helt och hållet ändå, upplever jag. För 

vissa elever som inte har jättebra läsförståelse på den här screeningen kan vara 

otroligt duktiga sen på en bokanalys. För att de har fått sitta och greja lite med 

den. För alla kan inte, det är inte säkert att dom tar det med en gång. 

Hen upplever med andra ord att en elev kan få ett lite sämre resultat på det 

diagnostiska testet men samtidigt prestera väldigt bra vid exempelvis en bokanalys. 

Därför är lärare 1 mer tveksam till dessa test.  

 

Att resultatet inte alltid stämmer överens med verkligheten är även något som lärare 

3 tycker. Trots att hen, som nämnts ovan, tycker att dessa test är bra verktyg för att 

tidigt fånga upp elever menar även lärare 3 på att det finns brister. Dels nämner 

informanten diverse faktorer som kan påverka resultatet, såsom elevens fysiska och 

psykiska skick just på testdagen samt tidsbegränsningen. Den begränsade tiden har 

lärare 3 ett konkret exempel på: hen har haft en elev som gjorde ett screeningtest på 
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höstterminen i årskurs 1 och fick ett, som läraren uttrycker det, ”förfärligt dåligt 

resultat”: 

Och så gick jag in och tittade vad hade hon för betyg i svenska. Hon hade ett A 

från nian. Jag tänkte det här kan inte vara möjligt, hon kan ju inte läsa. Hon har 

ett A nu också. Och det är inte för att jag har trollat utan det är för att hon är så 

himla långsam. Hon läser så långsamt. Så även om hon är jätteskärpt så - det här 

med läsandet går så sakta. Så hade hon haft längre tid så hade hon ju satt alltihopa 

på dom här testerna. 

Alltså gjorde tidsbegränsningen att eleven inte hann färdigt på den utsatta tiden vid 

diagnostillfället och den goda läskompetens som hen faktiskt besitter visades inte. 

 

6.2.3 Boksamtal och diskussioner 
Som redan har redogjorts för i avsnittet 6.2.1 Hur arbetar man med läsförståelse?, 

är samtal och diskussioner ett genomgående tema hos flera informanter. Vid arbete 

med romaner för lärare 1 samtal med eleverna löpande under läsningens gång där 

man diskuterar vad som har hänt, varför det har hänt och hur eleverna kan veta det. 

Detta görs både i helklass och i tvärgrupper. Informanten upplever att det möjliggör 

diskussioner kring olika perspektiv och olika tolkningar. Lärare 2 använder också 

samtal och diskussioner med eleverna löpande under läsningens gång, där det 

framgår huruvida de har förstått eller inte. Ett liknande svar ges av lärare 3, som ofta 

låter eleverna diskutera och resonera kring det de läser i grupper. Lärare 3 tycker det 

är ett givande tillvägagångssätt och menar, precis som lärare 1, att det möjliggör att 

eleverna får olika perspektiv på det lästa.  

 

Lärare 3 har använt boksamtal som examinationsmetod vilket hen upplever fungerar 

bra. Då har eleverna fått diskutera kring förutbestämda frågor i mindre grupper och 

läraren har kunnat fylla på med följdfrågor. Lärare 5 använder sig också mycket av 

boksamtal, som beskrivits i avsnitt 6.2.1 Hur arbetar man med läsförståelse?, och 

baserar detta på kunskapskraven om just förberedda samtal. Informanten försöker 

kombinera flera examinationsmetoder vid examinering av ett moment. Hen kan låta 

eleverna både spela in ett seminarium och skriva en utredande uppsats, just för att 

ge eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper. Även lärare 4 använder sig av 

samtal och diskussioner, både under och efter läsningen, men betonar samtidigt att 

det inte handlar lika mycket om att bedöma deras förståelse som att se till att alla 

elever verkligen följer med: ”det [samtalen och diskussionerna] handlar inte om 

läsförståelsen i sig utan det handlar oftast mer om att man ska få med alla igenom 

en text”. 

 

Det framkommer dock att det finns vissa svårigheter med boksamtal. Lärare 1 

påpekar tidsbristen som en påverkande faktor och menar att det är svårt att hinna 

med att ha examinerande boksamtal med samtliga elever. I intervjun med lärare 1 

framgår också att boksamtal kan vara problematiskt för de elever som inte trivs med 

att prata inför klassen. Lärare 3 nämner en annan utmaning, nämligen att boksamtal 

kräver en viss seriositet hos eleverna vilket inte alltid kan garanteras. Dessutom kan 

det enligt lärare 3 vara problematiskt eftersom man som lärare inte kan vara med i 

alla grupper samtidigt och stötta. 
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6.2.4 Skriftliga uppgifter 
Ytterligare en metod som de flesta använder sig av är någon form av skriftlig uppgift 

i anknytning till läsningen. Utöver boksamtal och diskussioner brukar lärare 1 

utforma skriftliga inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter kan innehålla både frågor 

som rör författaren, som till exempel vem författaren är och hur det påverkar 

romanen, och frågor som ”vilken årstid är det, varför vet du att det är den här 

årstiden”. Men lärare 1 säger också att det är relativt lite fokus på dessa lite mer 

simpla frågor och desto mer fokus på större frågor i de skriftliga uppgifterna, 

exempelvis rörande tema och motiv. 

 

Lärare 2 använder också skriftliga uppgifter. Dels får eleverna löpande svara på 

frågor under läsningens gång, dels får eleverna skriva en utredande uppsats. Den 

utredande uppsatsen formuleras likt det skriftliga nationella provet i svenska 1, där 

eleverna ska diskutera och resonera kring ett visst förbestämt ämne eller en viss 

förbestämd frågeställning. De skriftliga uppgifterna som besvaras under läsningens 

gång samlar informanten i regel inte in utan det är den slutliga uppsatsen som 

betygsätts, och det blir enligt lärare 2 ett sätt att mäta läsförståelse på. 

 

Lärare 3 använder sig av framför allt bokanalyser men också bokrecensioner och 

menar att det testar huruvida eleverna har förstått det de har läst. Hen framhåller 

visserligen att det beror på hur uppgiften formuleras, men att man genom dessa 

skriftliga uppgifter kan få syn på både deras förståelse och om eleverna har läst hela 

boken. 

 

Lärare 4 formulerar också skriftliga uppgifter till läsning men framhåller samtidigt 

att det är svårt att genom en sådan uppgift bedöma huruvida eleverna har förstått allt 

eller inte:  

Det är väl snarare så att i en romanuppgift så ber man dem att titta på någon grej 

och någon grej kan man ju förstå även om man inte har förstått helheten. Och den 

här grejen ska man ju ofta använda för att dra paralleller till annat, alltså egna 

erfarenheter, andras erfarenheter och sätta ihop nåt utifrån det. Så då blir inte, den 

allmänna förståelsen av en hel bok kollar man ju inte på de sättet egentligen. 

Med andra ord menar lärare 4 att detta inte testar den allmänna förståelsen av en hel 

bok utan snarare vad eleverna kan göra med innehållet. 

 

I intervjun med lärare 5 framgår det att hen mer och mer har börjat använda bokprov 

som skriftlig uppgift. Informanten framhåller både för- och nackdelar med detta. 

Fördelar som benämns är att det bättre kan garantera att det verkligen är elevens 

egna tankar kring det lästa samt att eleverna inte behöver prestera hemma. Det kan 

också säkerställa att man faktiskt får in bedömningsunderlag, jämfört med en 

inlämning som elever kan släpa med. Nackdelarna som betonas är att dels kan det 

bli en press i och med att det är ett provtillfälle, dels kan vissa elever föredra att 

skriva hemma. Därför använder informanten även i viss utsträckning inlämningar. 

Dessa två olika metoder är emellertid ofta utformade på liknande sätt i form av ett 

fåtal större frågor. Som exempel nämner lärare 5 att en typisk uppgift kan innehålla 

två frågor: en mer konkret fråga där eleverna ska välja ut den viktigaste scenen i 

boken, sammanfatta kort och motivera varför det är den viktigaste scenen, 

exempelvis vändpunkten; en mer öppen fråga där ett tema som har diskuterats under 

läsningens gång väljs ut och eleverna ska beskriva vad boken säger om just det 
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temat. Lärare 5 nämner också att hen ibland låter eleverna skriva utredande 

uppsatser om exempelvis rädsla där eleverna ska använda sig av skönlitterärt 

material. Dock upplever lärare 5, i samstämmighet med lärare 4, att dessa typer av 

uppgifter inte mäter detaljerna eller den grundläggande läsförståelsen utan snarare 

visar om eleverna har förstått på ett mer övergripligt plan. 

 

6.2.5 Läsförståelse är svårbedömt 
Utöver ovan nämnda metoder visar intervjuerna att lärarnas syn på bedömning av 

läsförståelse i den dagliga undervisningen är relativt samstämmig. Till att börja med 

uttrycker tre av informanterna explicit att det inte är helt lätt att bedöma just elevers 

läsförståelse. Lärare 2 upplever att det är något man märker under undervisningens 

gång. 

Mera att de kommer efter om man läser en gemensam bok till exempel så, de 

snabba läsarna läser ju klart sin bok och tycker den är intressant och spännande 

och kul och kan omedelbart börja diskutera olika saker. Medans någon […] som 

inte har samma intresse för att läsa inte har läst lika långt lika snabbt. […] och sen 

så när man diskuterar med eleverna så märks det att de kanske inte har förstått 

allting. 

Detta misstänker lärare 2 att det kan bero på såväl elevernas intresse som deras 

läsförmåga.  

 

Lärare 4 upplever också svårigheter med att mäta läsförståelse på samma sätt som 

man gör i ett diagnostiskt test eller i ett läsförståelseprov. Informanten, som alltså 

har varit yrkesverksam i 16 år, understryker att frågan om elevers bristande 

läsförståelse är något relativt nyuppkommet, åtminstone för de lärare som har arbetat 

på gymnasiet en längre tid. Hen menar att det är svårt att konstruera sådana uppgifter 

på egen hand. Lärare 5 uttrycker, likt lärare 2, att man hyfsat snabbt får en 

uppfattning om elevers läsförmåga både vid skriv- och läsuppgifter. Dock skulle 

lärare 5 gärna vilja få syn på elevernas läsförståelse ännu snabbare. 

 

Ytterligare något som framkommer i intervjun med lärare 4 är att läsförståelse, 

enligt informantens åsikt, inte enbart är en svenskämnesfråga. Hen förklarar att man 

ofta samråder med andra lärare kring just elevernas läsförståelse eftersom det i stor 

grad påverkar deras prestationer i andra ämnen också. Informanten menar att det är 

mycket text att ta till sig i gymnasiet, speciellt på högskoleförberedande program, 

och att det av den anledningen inte enbart är en fråga för svenskämnet utan även för 

andra texttunga ämnen. I svenskämnet arbetar man med texter på ett annat sätt 

medan eleverna i övriga ämnen endast förväntas att läsa och förstå.  
 

6.3 Attityder till läsförståelsedelen i nationella provet 
 

6.3.1 Positivt med läsförståelseprovet 
Beträffande nationella provet framgår det av intervjuerna att alla lärare inte är fullt 

insatta. För det första är provet en förhållandevis ny konstruktion i och med att de 

gjordes om i samband med läroplansreformen 2011. För det andra arbetar 

informanterna på en relativt liten gymnasieskola och därför får lärarna inte en ny 

kurs i svenska 1 varje läsår. Exempelvis har lärare 1 bara varit med vid ett 



 

 18 

läsförståelseprov och lärare 5 har inte varit med om något alls i just svenska 1 då 

hen inte har undervisat i kursen en enda gång. 

 

Lärare 2 har däremot en del erfarenhet av det nationella provet och ser också flera 

fördelar med det. Hen menar att det är ett sätt att mäta elevernas förståelse på och 

uttrycker det som att provet ”mäter ju liksom elevens förmåga att förstå olika 

texttyper”. Lärare 3 har också varit med om ett par prov utifrån den nya läroplanen 

och anser att dessa prov är bättre utformade än proven till den föregående 

läroplanen. De tidigare proven kunde enligt informanten vara olika från år till år. 

Ytterligare något som hen framhåller som bra är att provet innehåller olika texttyper, 

såväl skönlitterära texter som faktatexter.  

 

Lärare 4 har inte lika mycket erfarenhet men gissar att hen har varit med om provet 

två gånger. Trots detta menar hen att det är ett bra sätt att få syn på elevers 

läsförståelse. Som tidigare nämnts (se 6.2.5 Läsförståelse är svårbedömt) menar 

informanten att läsförståelsefrågan är förhållandevis nytt för många gymnasielärare 

och framhåller därför att det är svårt att konstruera uppgifter likt läsförståelsedelen 

i nationella provet själv. 

 

Som nämndes ovan har lärare 5 alltså inte undervisat i svenska 1 ännu, men hen har 

en hel del erfarenhet av läsförståelseprovet för årskurs 9 vilket är hyfsat likt provet 

i svenska 1. Även den här informantens attityd till dessa prov är övervägande god. 

 

Något som framkommer i samtliga intervjuer är att lärarna tycker att provet kan 

fungera som ett stöd för den egna undervisningen. Det kan fungera vägledande för 

lärarna själva eftersom man får syn på vad som är viktigt att ta upp i undervisningen 

och hur man ska jobba. Lärare 2 uttrycker också att nationella proven ofta kan 

fungera som en bekräftelse av det man redan vet om en elev vilket även lärare 3 

framhåller.   

 

6.3.2 Negativt med läsförståelseprovet 
Trots att lärarna på många sätt är positivt inställda till läsförståelseprovet framförs 

även vissa negativa aspekter. Både lärare 1 och lärare 5 betonar att nationella proven 

inte prövar hela kursen. Båda informanterna nämner att det centrala innehållet i 

ämnesplanen för svenska 1 som behandlar sociolekter och dialekter inte är en del av 

provet. Lärare 1 tar även upp att satser och fraser inte behandlas i provet men desto 

mer under kursens gång. Därför menar de att man inte kan sätta ett likhetstecken 

mellan kursbetyg och betyg på nationella provet.  

 

Något annat som framkommer som problematiskt i några av intervjuerna är 

bedömningsmallarna. Det är framför allt lärare 3 och 4 som emellanåt upplever 

dessa som svåra. Lärare 4 påpekar speciellt att bedömningen av frågor där det krävs 

att eleverna ska läsa mellan raderna kan vara snäva, medan lärare 3 tycker att 

bedömningsmallarna ibland kan vara svårtolkade överlag.  

 

Ytterligare en aspekt som nämnts i avsnittet 6.2.2 Diagnostiska test men som flera 

informanter tar upp även när det gäller nationella provet är att det finns olika typer 

av läsförståelse. Lärare 4 upplever att läsförståelsen i nationella provet är mer snäv 

och isolerad. Hen förklarar att en elev som är duktig på att förstå temat eller 
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budskapet i en roman eller kan dra paralleller till det lästa kan i läsförståelseprovet 

”åka dit på ganska fåniga grejer”. 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
I den litteraturstudie som utgjorde examensarbete 1 framkom att det nationella 

provet i läsförståelse under Lgy11 verkar stämma bättre överens med rådande 

kunskapssyn i jämförelse med samma prov under Lpf94. Det uppenbarades också 

att forskningsområdet är i behov av ytterligare beforskning, vilket väckte intresset 

för hur svensklärare bedömer läsförståelse. Metodvalet i den här studien gjordes 

utifrån det aktuella syftet och tillhörande frågeställningar, och blev således en 

kvalitativ metod.  

 

Eftersom intentionen med undersökningen var att försöka nå helhetsförståelse för 

ett särskilt fenomen valde jag att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Denna 

metod har såväl för- som nackdelar. Fördelar med metoden är att man som 

intervjuare kan få utvecklade svar eftersom det är möjligt att ställa följdfrågor och 

informanten inte är så styrd. Dessutom gav intervjuguiden en viss struktur för en 

oerfaren intervjuare samt underlättade när informanternas svar skulle jämföras. 

Guiden säkerställer också relevansen för studien, att man får svar på det man söker. 

 

Å andra sidan finns det även nackdelar med metoden i fråga. En halvstrukturerad 

intervju innebär mycket arbete med transkribering och utifrån ett relativt stort 

material kan det vara svårt att jämföra de olika intervjuerna. Det faktum att 

informanterna inte fick ta del av intervjufrågorna i förväg kan också ha påverkat på 

så sätt att svaren inte hann bli fullt genomtänkta.  

 

I fråga om urvalet kan det ses som en svaghet i studien att lärare från enbart en skola 

har tillfrågats. Det hade varit intressant att få ett bredare perspektiv från flera skolor. 

Dock har två av informanterna faktiskt jobbat på andra skolor, vilket delvis kan väga 

upp för detta. Dock är urvalet alltså relativt begränsat, vilket gör det svårt att 

generalisera utifrån resultatet. Utifrån arbetets tidsbegränsning kan det dock 

argumenteras för att antalet informanter, fem stycken, är rimligt. 

 

Andra styrkor med studien är det informantbrev som skickades ut till informanterna 

innehållandes de etiska principerna som också har följts under arbetsprocessen. Att 

intervjuerna spelades in var också fördelaktigt då det säkerställer att information 

återges på ett så korrekt sätt som möjligt. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur mätning av läsförståelse kan 

göras tillförlitlig. För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts:  

• Vilken syn på läsförståelse visar sig i lärarnas sätt att göra bedömningar? 

• Hur förhåller sig svensklärare till läsförståelsedelen i nationella provet i 

svenska 1?  

Avsnittet 6. Resultat strukturerades med hänsyn till frågeställningarna där de två 

underavsnitten fokuserade på vardera frågeställningen. Följande resultatdiskussion 

syftar till att diskutera resultatet i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. 
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7.2.1 Det sociokulturella perspektivets inflytande 
Vid en jämförelse av informanternas sätt att arbeta med läsförståelse finner man 

såväl likheter som skillnader. Ser man till texturvalet vad gäller skönlitteratur finns 

det vissa skillnader, där en del av lärarna väljer att arbeta med klassuppsättningar 

och några låter eleverna välja själva. En likhet i sammanhanget är dock själva 

bearbetningen av texten. Samtliga informanter använder sig på något sätt av 

diskussioner och samtal där eleverna gemensamt och med stöttning av läraren hjälps 

åt att förstå det lästa. Två av informanterna har även använt boksamtal som 

examinerande moment. Den dominerande examinationsmetoden i denna studies 

resultat verkar emellertid vara en skriftlig uppgift efter läsningen. En annan viktig 

likhet är dock tyngdpunkten i de examinerande uppgifterna. Även om lärarna i 

någon utsträckning ställer frågor som kräver lite enklare, kortare svar verkar det 

centrala i bedömningen av läsförståelsen hamna på en annan nivå. 

Helhetsförståelsen framstår som desto viktigare samt huruvida man kan dra 

paralleller till företeelser utanför texten, såsom exempelvis egna eller andras 

erfarenheter.  

 

Vad gäller synen på läsförståelse kan man utifrån denna jämförelse se kopplingar 

dels till styrdokument, dels till det sociokulturella perspektivet. Till att börja med är 

kopplingen till det sociokulturella perspektivet explicit i det att man använder sig av 

samtal och diskussioner. Det sociala samspel som är så viktigt enligt denna syn på 

lärande är också något som lärarna verkar ta fasta på; att man kan lära sig mer och 

förstå bättre genom att diskutera och hjälpas åt i läsningen. Oavsett om den slutliga 

bedömningen är i skriftlig form verkar ändå samtal och diskussioner vara ett 

kontinuerligt inslag under läsningens gång. Som tidigare nämnts försöker alltså 

lärarna också vara delaktiga i diskussionerna. Det sociokulturella begreppet 

scaffolding, det vill säga att en mer kompetent person stöttar den lärande genom att 

till exempel ställa frågor som riktar eleven åt rätt håll (se 2.5 Sociokulturellt 

perspektiv på lärande) verkar således också vara en aspekt av lärarnas syn på 

läsförståelse. Även om detta är problematiskt då man som lärare inte kan vara i alla 

grupper samtidigt, kan man av resultatet tolka att informanterna tycker att det är 

viktigt att inte lämna eleverna helt ensamma i läsningen. 

 

Fortsättningsvis finns en tydlig parallell mellan det fokus som lärarna har i 

bedömningen av läsförståelse och vad som uttrycks i styrdokumenten, vilket 

visserligen kan betraktas som en självklarhet. Det handlar till stor del om att man 

kan använda det lästa i en större kontext, antingen för att kunna se samband mellan 

olika verk eller få syn på allmänmänskligheten i det lästa. Alltså kan det tolkas som 

att bedömningen av läsförståelse handlar mer om att pröva om eleverna kan ta till 

sig det de har läst och göra något mer av det. Den förskjutning som har skett vad 

gäller synen på läsförståelse, från att betrakta läsförståelse som en teknisk färdighet 

till att numera, enligt Roe (se 2.2 Begreppet läsförståelse), betrakta det som en 

mångsidig aktivitet som kräver att man tolkar, resonerar och drar slutsatser blir 

också synlig här. Lärarna bedömer inte läsförståelse genom att använda sig av 

flervalsuppgifter eller liknande sökläsuppgifter, åtminstone inte i särskilt stor 

utsträckning, utan fokuserar desto mer på att eleverna ska kunna använda det de har 

läst: att de ska kunna sätta det i en kontext. Detta är också något som Roe 

understryker, att uppgifterna har autenticitet och relevans för eleverna (se 2.3.1 
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Muntliga och skriftliga bedömningssätt). Vidare kan detta kopplas till den 

sociokulturella synen på lärande som uttrycker att skolans roll är just att bekanta 

elever med mer vetenskapliga begrepp för att bättre förstå sin omvärld (se 2.5 

Sociokulturellt perspektiv på lärande). Detta verkar lärarna i studien försöka 

åstadkomma genom sin läsundervisning, där man bland annat lägger stort fokus på 

begrepp så som tema och motiv i litteraturundervisningen. Alltså speglas de 

sociokulturella teoriernas inflytande på lärarna även i denna vidgade syn på 

läsförståelse. 

 

7.2.2 Problem vid bedömning av läsförståelse 
Ytterligare en gemensam nämnare lärarna emellan är att läsförståelse är relativt 

svårbedömt. Många upplever att de förhållandevis nyligen införda diagnostiska 

testen som man använder på skolan i årskurs 1 är en tillgång i just detta, men att man 

i övrigt märker det under läsningens gång. En av informanterna tycker också att det 

är svårt att konstruera uppgifter som prövar den konkreta läsförståelsen. För att dra 

en parallell till såväl Koretz som Roes betoning av en gedigen teoretisk ram vid 

konstruktion av läsprov (se 2.3.2 Läsprov som bedömning av läsförståelse) kan detta 

vara en av anledningarna till svårigheterna. Som svensklärare har man kanske 

varken kompetensen eller tiden att kunna analysera olika förmågor och konstruera 

läsprov utifrån det. Att uppnå god validitet och hög reliabilitet kan också vara en 

utmaning, då flera aspekter är viktiga att ta hänsyn till enligt Roe. Något som 

ytterligare kan förklara svårigheterna med detta är att det, av intervjuerna att döma, 

inte heller verkar ligga fokus på den typen av läsförståelse i undervisningen, det vill 

säga den mer tekniska och konkreta läsförståelsen. Snarare riktas undervisningen in 

på sådant som nämnts ovan, nämligen att kunna se samband mellan olika verk och 

att kunna sätta det lästa i ett sammanhang. Detta verkar vara det som lärarna tycker 

är viktigt för just svenskämnet också, snarare än själva läsförståelsen i sig. 

 

Ser man till Roes definition verkar lärarnas syn på läsförståelse desto mer korrelera 

med den än med en mer teknisk syn på läsförståelse. Dock verkar det som att man 

skiljer på dessa två typer av läsförståelse, att man ser på läsförståelsedelen i 

nationella provet som mer snäv och läsförståelse i undervisningen som något 

bredare, mer tolkningsbart. Till skillnad från den enkätundersökning som gjordes 

bland lärare i samband med nationella provet (se 4.1 Lärares syn på nationella 

prov), där man överlag verkar se stora likheter mellan det nationella provet och 

undervisningen, förefaller informanterna i föreliggande undersökning ställa sig mer 

tveksamma till detta. Tilläggas bör att rapporten i fråga är en enkätundersökning där 

frågor ställs kring nationella provet som helhet och i flera ämnen. Ser man till den 

mer specifika enkätundersökningen angående nationella provet i svenska 1 på 

gymnasiet verkar lärarnas åsikter bättre stämma överens med denna studies resultat. 

På så vis kan resultatet i den här studien, i hyfsad samstämmighet med tidigare 

lärarenkäter, tolkas som att innehållet i nationella provets läsförståelsedel inte 

speglar undervisningen eller kunskapskraven. 

 

Att lärarna verkar tycka att det nationella läsförståelseprovet inte riktigt speglar 

undervisningen kan vara problematiskt med hänsyn till det som Roe (se 2.3.2 

Läsprov: utformning, validitet och reliabilitet) diskuterar i konstruktion av läsprov. 

Enligt författaren ska kopplingen mellan provet och undervisningen vara påtaglig 

och man ska inte behöva träna inför provet. Å andra sidan uttrycker flera av lärarna 
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att det nationella läsförståelseprovet ofta bekräftar vad man redan vet om eleven. 

Samtidigt finns dock även de utsagor som visar att vissa elever kan göra väldigt bra 

ifrån sig i en bokanalys och misslyckas på ett läsförståelseprov. Alltså kanske det 

finns en viss koppling mellan undervisningen och läsförståelseprovet, även om den 

hade kunnat vara tydligare.  

 

Snäva bedömningsanvisningar verkar också vara något problematiskt enligt 

informanterna. Trots detta verkar de, enligt både Tengberg och Skars undersökning 

och Skolinspektionens ombedömning (se 4.2 Bedömning av läsförståelsedelen i 

nationella provet), inte vara snäva nog för att säkerställa bedömarreliabiliteten. 

Alltså kan man tolka att läsprov som bedömning av läsförståelse är problematiskt 

på flera sätt. För det första upplever alltså informanterna i denna studie att 

bedömningsanvisningarna är för snäva, vilket kan tolkas som att deras syn på 

läsförståelse krockar med den syn på läsförståelse som ett läsprov mer eller mindre 

kräver. För det andra skulle anvisningarna behöva vara ännu mer strikta för att nå 

hög reliabilitet och på så sätt ett pålitligt sätt att bedöma läsförståelse på. 

 
7.3 Slutsatser 
Syftet med föreliggande undersökning har varit att undersöka hur mätning av 

läsförståelse kan göras tillförlitlig. Baserat på det undersökta materialet pekar denna 

studie på att bedömning av läsförståelse i undervisningen till stor del handlar om 

muntliga och skriftliga uppgifter, vilka innehåller frågor som berör 

helhetsförståelsen av en text samt förmågan att dra paralleller till sin omvärld. Detta 

är också den tyngdpunkt som man har på läsförståelse i svenskundervisningen. 

Läsprov likt det nationella tar väldigt lite, och i vissa fall ingen, plats i 

undervisningen.  

 

Utifrån det undersökta materialet framgår också att det finns olika typer av 

läsförståelse. Alltså kan det också tolkas som att dessa olika typer av läsförståelse 

mäts tillförlitligast på olika sätt. Den mer tekniska färdigheten kanske passar bäst att 

testa med ett läsprov, medan den bredare läsförståelsen bäst mäts genom samtal, 

diskussioner och skriftliga uppgifter med frågor som prövar helhetsförståelse och 

förmågan att koppla det lästa till omvärlden. Som har framgått ovan finns det stöd 

för detta i styrdokument, i definitionen av läsförståelse som något mångsidigt samt 

i den sociokulturella synen på lärande. 

 

7.4 Vidare forskning 
I föreliggande studie har intervjuer med verksamma svensklärare genomförts och 

intervjuerna har gett god insyn i arbetet med läsförståelse på gymnasiet. Något som 

hade kunnat ge ytterligare insyn och som hade varit intressant hade fortsättningsvis 

varit att även observera detta arbete. Under arbetets gång har det exempelvis väckts 

nyfikenhet kring hur boksamtal- och diskussioner faktiskt kan se ut i klassrummet, 

vilket är ett förslag till vidare forskning.  

 

Något annat som har framkommit av studien är att läsförståelse inte enbart är en 

svenskämnesfråga. Det är även viktigt, för att inte säga grundläggande, för elevers 

prestationer i andra ämnen. Ett annat förslag till vidare forskning är alltså att 

undersöka och jämföra hur lärare i andra ämnen upplever och uppfattar elevers 

läsförståelse.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 

• Hur länge har du jobbat som lärare?  

• Vilka ämnen är du utbildad i och vilka ämnen undervisar du i?  

 

Arbetet med läsförståelse 

• Vilka teoretiska begrepp har du som grund för ditt arbete med läsförståelse? 

(Beskriv teorier och hur de används i undervisningen.) 

• Hur arbetar du med läsförståelse i klassrummet? Vilka metoder använder 

du? Vilka arbetssätt? 

• Hur väljer du ut texter att arbeta med?  

• Hur undervisar du för att göra eleverna medvetna om sin egen läsförståelse? 

 

Mätning av läsförståelse 

• Genomför man diagnostiska test? (Vilka? Hur ofta? Hur använder man sig 

av resultatet?)  

• Hur går du tillväga för att identifiera elevers läsförståelse?  

• Hur ser du på läsförståelsedelen i NP? 

• Hur tycker du att läsförståelsedelen i NP förhåller sig till kursmålen och 

läroplanen? 
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