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För att du tidigt lärde mig värdet av utbildning





Abstract 

This study investigates the washback effects on teaching practices caused by 
the national test in the course Swedish 1 which was introduced in upper 
secondary school in 2011. The test consists of three parts; oral presentation, 
writing proficiency and reading comprehension. The focus of the study is on 
the washback effects of the reading comprehension test which is an entirely 
new type of test for upper secondary school in Sweden.  

The study draws on qualitative data from interviews with 18 teachers of 
Swedish in upper secondary school. The interviews were carried out in four 
focus groups and also in a series of four interviews with five individual 
teachers. The theoretical framework consists of Stephen Ball’s theory of 
policy enactment. In addition, theory about reading comprehension and an 
adaptation of Ivanič’s concept discourses of writing transferred into the 
context of reading are used in order to analyse data.   

The findings indicate that even though there seems to be substantial 
washback from the oral and the writing tests, the reading comprehension 
test does not seem to have affected reading instruction to any large extent. 
One reason seems to be that reading instruction already covers the contents 
of the test to a great extent. The teachers in the study also perceive that 
there is a discrepancy in the alignment between the results of the test and 
the assessment critera of the course, making it problematic to communicate 
the results to pupils and to relate them to the final grade. As the result of 
the test is not interpreted as being useful to the teachers they admit to 
paying little attention to the reading comprehension test.  

Furthermore, the teachers tend not to consider the test as an important 
indicator of pupils’ reading competence as they seem to oppose the notion 
that interpreting fiction is something that can be measured and objectively 
assessed according to preset standards. When talking about reading 
instruction the teachers seem to value most the type of reading which deals 
with basic values, gives new perspectives on what it means to be human and 
which encourages pupils to want to read more literature, a type of reading 
the test cannot offer.  

Findings also indicate that even though the teachers have adequate 
knowledge about the teaching of reading comprehension they seem to lack a 
metalanguage to talk about the different components it is made up of which 
affects how they perceive the national reading comprehension test.  

Keywords: washback effect, national test, reading comprehension, upper 
secondary school, policy enactment, subject of Swedish, reading instruction 
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Förord 

”Men mamma, varför har du jobbet med dig?!” Jag står ute på bron med 
nyckeln i ena handen och block och penna i den andra. Sekunden innan har 
jag fått en snilleblixt, ett ögonblicks klarhet, en ovanligt välformulerad 
tanke och för ett ögonblick vill jag ställa in hela dagen, gå in och slå på 
datorn och sätta mig och skriva. Sällan kommer de bästa idéerna under 
arbetstid och det gäller att fånga ingivelserna när de kommer, semester eller 
inte. Men där borta i bilen sitter min familj förväntansfull och redo för den 
resa vi precis ska påbörja, så jag springer in, rafsar åt mig ett block och en 
penna, låser dörren och sätter mig i bilen. Först när allt finns säkert bevarat 
på papper kan jag släppa taget och även mentalt vara närvarande i bilen. 
Min dotter skakar på huvudet och frågar återigen: ”Men mamma, varför har 
du jobbet med dig?!”  

 Att mitt i livet och efter många yrkesverksamma år få möjlighet att 
kliva lite åt sidan och reflektera över både den egna lärargärningen och den 
komplexa verksamhet som skolan utgör är en förmån som alla lärare borde 
få uppleva. Tillvaron som forskarstudent har inneburit att ge sig in i för mig 
helt nya och okända universum, vilket har varit både utmanande och 
lärorikt. Under denna omvälvande expedition har jag mött och lärt känna 
många personer till vilka jag vill rikta ett alldeles särskilt tack. Allra först 
riktar jag mig till de lärare som deltog i studien. Utan er hade studien inte 
varit möjlig. Ni gav generöst av er tid och av era tankar och jag lärde mig 
mycket av er.  

Doktorandtillvaron pendlar ofta mellan känslan av att sväva i euforisk 
tyngdlöshet och att förlora sig i total solförmörkelse. Till mina fantastiska 
handledare Christina Olin-Scheller och Tarja Alatalo riktar jag mitt djupt 
kända tack. Jag kunde inte ha fått bättre färdledare i detta äventyr. Ni har 
vid flertalet tillfällen vänligt men bestämt plockat upp mig balanserandes på 
randen till ett stort svart hål och fått in mig i rätt omloppsbana kring jorden 
igen. Det stöd och den uppmuntran ni alltid gett har fått mig att känna att 
jag har något viktigt att bidra med och ni har ständigt haft koll på att min 
kurs har stämt med det utsatta målet.  

Monika Vinterek, du har varit rymdskeppet Skolnäras engagerade 
pilot under de här åren och som forskande reseledare har du månat om oss 
doktorander, ett stort tack för allt du gjort för oss. Din skarpa men välvilliga 
blick i skenet av en sprakande brasa i någon av de förtrollande miljöerna 
som Korså bruk eller Bispbergs herrgård har hjälp mig framåt i 
forskningsprocessen.  

Flera personer har utifrån sina olika horisonter vid olika stadier 
medverkat i min skrivprocess. Mats Lundgren och Eva Hultin gav goda råd 
vid mina planerings- och 50%-seminarier. Michael Tengberg, Mats 
Tegmark och Åsa Wedin har läst, uppmuntrat och gett konstruktiv kritik vid 
seminarier i Karlstad och i Falun och Marie Tanner har hjälpt mig med den 
teoretiska ansatsen. Jenny Wiksten Folkeryd kom med viktiga synpunkter 
vid mitt 90%-seminarium och slutläsare har Jenny Rosén och Héctor Pérez 
Prieto varit. Marie Nordmark har bidragit med goda råd i allmänhet och 
kring skrivprocessen i synnerhet. Ninni Larsson har utfört noggrann 
kommatering och korrekturläsning och Karen Stormats och Anna 



Henriksson Persson har hjälpt till med referenser och litteraturförteckning. 
För att ni alla har tagit er tid att läsa, kommentera och diskutera mina 
texter vill jag tacka er. 

Kollegorna i forskarskolan Skolnära I har utgjort detta doktorandufos 
trygga dockningsstation på Högskolan Dalarna. Otaliga är de skratt och 
livliga diskussioner vi delat på vår väg till och från främmande planeter som 
Karlstads universitet eller någon konferens i pedagogiskt arbete. 
Tillsammans har vi gjort en odyssé genom tankar, tid och rum. Tack till 
Göran Morén för poesi, sång och musik vid våra olika internat och till 
Steven Hunter Lindqvist för allt tålamod med teknisk support och för att du 
räddat flera av mina middagar med hjälp av dina goda recept. Erika Aho, du 
coolaste av doktorander, tack för många härliga stunder tillsammans bak 
skämskudden. Anna Henriksson Persson, för klokskap och livräddande 
insatser medelst Fisherman’s friend och för bevis för att det finns en tillvaro 
även utanför doktorandbubblan med barnteater och lek, tack. Tack Karen 
Stormats för att du visat vad det innebär att aldrig ge upp och för att du hela 
tiden påmint oss om vad som är det verkligt viktiga i livet. Thelma – Maria 
Karp – tack för att du vågade trycka ner btw-forskningspedalen och köra 
utför stupet med mig. Till var och en av er en stor och innerlig kram.  

Endast ett meteoritkast ifrån min arbetsplats vid Högskolan Dalarna 
ligger min andra arbetsplats på Lugnetgymnasiet i Falun. Jag vill tacka mitt 
arbetslag och min skolledning för att ni i fyra och ett halvt år låtit mig kretsa 
kring laget och skolan likt en satellit med en synnerligen oregelbunden 
omloppsbana. Ett särskilt tack går också till arbetsrum 307 för att ni aldrig 
låtit mig tappa kontakten med jorden. Tack till Christina Monthan som 
tände min eld för svenskämnets didaktik, du har alltid varit en förebild och 
en inspirationskälla för mig. Tack även till PUD (Pedagogiskt 
Utvecklingscenter Dalarna) för att jag fick den här möjligheten.  

När man lever med en som är mitt uppe i en forskarutbildning är det 
mycket man får stå ut med. Jag har ofta varit mentalt frånvarande under 
dessa doktorandår, men därtill har jag också varit fysiskt frånvarande vid 
flera tillfällen när jag har rest iväg till Karlstad för kursträffar, genomfört 
intervjuer, deltagit i olika internatträffar eller presenterat vid någon 
forskningskonferens. Då har det varit helt nödvändigt att ha en markservice 
som fungerat bra. För outtröttligt stöd och för allt tålamod vill jag därför 
tacka dig Benke. Och här Ella, här kommer dina meningar som du skrev 
mitt i texten och som jag lovade dig skulle få stå kvar någonstans i boken: 

Ella är bäst på att rida.  
Leya är en bra hund att ha som husdjur för mig. 

Till sist, Ella och Benke. Ni är de starkast lysande stjärnorna i mitt 
universum.  

Dala-Floda i april 2018. 

Maria Larsson 
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Kapitel 1 Introduktion 

Inledning och bakgrund 

Läsning och läsförståelse utgör en kärna i all utbildningsverksamhet. 

God läskompetens är helt avgörande för att alla elever, oavsett ålder 

och ämne, ska klara sin skolgång. Ju högre upp i skolåldrarna, desto 

mer komplicerade texter möter eleverna som ställer högre krav på 

deras läskompetens, det vill säga elevens läsfärdighet och förmåga att 

förstå olika texter. Forskning visar att det är viktigt att arbetet med att 

utveckla elevers läskompetens fortgår genom skolans alla stadier och 

under hela skoltiden (se Liberg, 2008; Roe, 2014;). Trots detta finns 

det i en svensk kontext väldigt lite forskning om undervisning i 

läsförståelse i de högre åldrarna. Den forskning om läsundervisning 

och läsförståelse som bedrivs i Sverige tenderar att i högre grad 

fokusera de lägre åldrarna i skolan (Reichenberg, 2012; Stenlund, 

2017) under det att forskning om läsundervisning i de högre åldrarna 

är betydligt mer sparsam (Olin-Scheller & Tengberg, 2016; 

Reichenberg, 2012). För gymnasiets del har forskning om 

läsundervisning nästan uteslutande intresserat sig för elevers läsning 

av skönlitteratur (Reichenberg, 2012). 

Tidigare har inte elevernas läsförståelse testats på gymnasiet 

men sedan gymnasiereformen 2011 finns det ett nationellt 

läsförståelseprov i årskurs 1 på gymnasiet. När det gäller testning av 

elevers läsförståelse i en tid då nationella prov får allt större 

utbildningspolitisk betydelse menar Tengberg (2014a, 2014b) att 

lärare kommer att anpassa sin läsundervisning till hur läsproven är 

konstruerade, vilket sannolikt kommer att få effekter på vilken sorts 

läsundervisning som bedrivs i skolorna. Därmed ökar också behovet 

av att veta mer om undervisning i läsförståelse för äldre elever satt i 

relation till testande av elevers läsförståelse.  

 Det tycks idag från politiskt håll finnas en stark tilltro till att om 

arbetet i skolan regleras genom att ha många nationella prov så ska 

flera av de utmaningar som svensk skola brottas med lösas. De 

nationella proven i Sverige har dock flera olika syften. Proven ska 

konkretisera kursmål och betygskriterier, stödja en likvärdig 

betygsättning och bidra till ökad måluppfyllelse (Skolverket, 2014a). 

Vidare ska proven samtidigt som de har en diagnostisk funktion 

fungera som utvärdering och uppföljning av skolan på både lokal och 
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nationell nivå och de nationella proven ska även vara ett stöd vid 

implementering av kursplaner och med att utveckla undervisningen 

(Lundahl, 2009). Vilka syften som vid en specifik tidpunkt betonas 

beror på tillfälligheter, traditioner, rådande diskurser och politiska 

trender samt på vilket uppdrag Skolverket fått av regeringen 

(Lundahl, 2009). 

 I en kontext där den undervisande läraren styr över både 

undervisningens innehåll och de examinationsformer som ska 

utvärdera undervisningen, genomför läraren sin undervisning och 

kan sedan välja att göra ett prov som ska testa vad eleverna lärt sig. I 

det fallet är det således undervisningen som styr provets innehåll. När 

det handlar om washbackeffekten råder det omvända, det vill säga ett 

externt, standardiserat prov blir det som styr över undervisningens 

innehåll. Den här studien sätter ett specifikt fokus på 

washbackeffekter av det nationella provet i Svenska 1 och washback är 

därmed ett viktigt begrepp i uppsatsen. Begreppet washback syftar på 

den påverkan på undervisningen som externa, standardiserade prov 

som till exempel de nationella proven får. Uttryckt med Alderson och 

Walls ord handlar det om att ”teachers and learners do things they 

would not necessarily otherwise do because of the test” (Alderson & 

Wall, 1993, s. 117). Alderson och Wall avgränsar sin definition av 

washback till det som händer i klassrummet och det är denna 

definition av washback som jag ansluter mig till i denna studie.  

 Förhållandet mellan prov och washback är mycket mer komplext 

och svårfångat än vad som kan verka vara fallet vid en första anblick. I 

sin vardagspraktik måste lärare ständigt förhålla sig till flera olika 

policyer som finns både på nationell och på lokal nivå. Ett annat 

viktigt begrepp i den här studien är därför policy som kan förklaras 

som en riktlinje eller en rekommendation som kan vara både 

nationell och lokal, formell och informell. Nationella prov är exempel 

på nationell policy och exempel på lokal policy är om en rektor 

bestämmer att lärarna på skolan ska använda ett formativt arbetssätt 

eller att alla elevers resultat ska redovisas i skolans lärplattform. Ball 

(1993) menar att policy inte bara är ett statiskt ting utan att policy 

består av processer och är något som görs och som ramar in olika 

skeenden. Ju mer ideologiskt abstrakt en policy är och ju längre från 

praktiken den utformas ”the less likely it is to be accomodated in 

unmediated form into the context of practice” (Ball, 1993, s. 13). 
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Enligt Balls sätt att se det är en policy alltid i ett tillstånd av 

tillblivelse, den är föränderlig och ständigt utmanad. En policy är en 

intervention i praktiken samtidigt som den inte talar om för lärare 

vad de ska göra utan snarare skapar omständigheter där antalet 

valmöjligheter för vad som kan göras begränsas (Ball, 1993).  

 En del av de policyer som lärare ska hantera i sin skolvardag är 

samstämmiga, andra kan vara motstridiga. Samtidigt som lärare i sin 

roll som tjänstemän i utbildningssystemet är objekt för policy är 

lärarna också aktiva aktörer i det att de tolkar, översätter och gör 

policy till en fungerande klassrumspraktik (Ball, Maguire & Braun, 

2012). I denna tolkningsprocess kan lärarna välja att låta sin 

undervisning påverkas olika mycket och på olika sätt av de nationella 

prov som de är ålagda att genomföra inom ramen för sin 

undervisning. Det är därför viktigt att försöka förstå vilken roll 

kontexten betyder för hur policy görs, något som enligt Ball et al 

(2012) inte har uppmärksammats tillräckligt tidigare. För att förstå 

vilken påverkan ett nationellt prov kan ha på undervisningen behöver 

man således göra en noggrann analys av den kontext som provet 

introduceras i.  

 När externa standardiserade prov införs i skolan finns det 

förväntningar om att något ska hända med undervisningen i de kurser 

där proven införs och att lärare ska börja göra något i klassrummet 

som de inte skulle göra om det externa provet inte funnits (Alderson 

& Wall, 1993; Lundahl, 2009; Shohamy, Donitsa-Schmidt & Ferman 

1996). I den internationella forskningslitteraturen är 

washbackeffekten en företeelse som är både välkänd och 

förhållandevis väl beforskad. I svensk kontext finns det dock relativt 

lite forskning som tar sig an frågan om hur de nationella proven 

påverkar lärares undervisning. Detta trots att det i Sverige sedan 2011 

års skolreformer för grund- och gymnasieskolan har blivit ett markant 

ökat antal nationella prov i skolan. Bara i ämnet svenska genomför 

elever i svensk skola numera under sin skolgång inte mindre än fem 

nationella prov bestående av totalt 21 olika delprov fördelade på 

årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och på årskurs 1 och 3 i 

gymnasieskolan (Skolverket, 2017a). För lärare i den svenska skolan 

är det en ny situation med det ökade antalet nationella prov och det 

ökade trycket vad gäller yttre granskning av resultaten på de 

nationella proven (Lundström, 2017). Detta innebär att lärarrollen 
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har förändrats, men vad de förändringarna innebär för 

klassrumspraktiken finns det ännu inte så mycket forskning som 

belyser.   

 Svenskämnet är som beskrivits ovan ett av de ämnen som fått 

fler nationella prov sedan skolreformerna 2011. För gymnasiets 

svenskämne betyder gymnasiereformen 2011 att ett nationellt prov 

redan i årskurs 1 har tillkommit. Under nuvarande läroplan, Gy 11, 

utgör Svenska 1 den sista obligatoriska gymnasiegemensamma kursen 

i ämnet svenska. Det nationella provet i Svenska 1 består av tre 

delprov, muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig 

framställning. Hela provet har ett övergripande tema och alla tre 

delarna berör temat ur olika perspektiv. Läsförståelseprovet och det 

skriftliga delprovet utgår från ett texthäfte som består av autentiska 

texter, både skönlitterära och av sakprosakaraktär, som inte har 

konstruerats för provsituationen. Eleverna får inte stifta bekantskap 

med provets texthäfte i förväg utan deras första möte med texterna 

blir vid tidpunkten då de skriver läsförståelseprovet. I 

lärarinstruktionerna som skickas ut till skolorna i god tid inför själva 

provtillfället anges noggrant hur provförberedelserna ska gå till 

(Skolverket, 2014a).  

 Proven i muntlig och skriftlig framställning skiljer sig inte 

nämnvärt från det tidigare nationella provet i Svenska B. Det gör 

däremot provet i läsförståelse som är en ny typ av prov på gymnasiet. 

Bakgrunden till införandet av ett prov i läsförståelse i kursen Svenska 

1 i årskurs 1 på gymnasiet är bland annat att svenska ungdomars 

läskompetens har genomgått en tydlig försämring illustrerad av de 

sjunkande resultaten i internationella undersökningar som PIRLS och 

PISA (Palmér, 2011). Provet syftar enligt Palmér till att styra in även 

svenskundervisningen på gymnasiet mot ett tydligare arbete med 

läsförståelse (Palmér, 2011). Tengberg (2014a; 2014b) visar att hur 

uppgifter och bedömningsanvisningar för läsproven formuleras och 

vilket responsformat som erbjuds är avgörande för vad ett läsprov kan 

mäta och vad det faktiskt säger om elevers läsförståelse. På så vis är 

det också angeläget att ta reda på vilka avtryck ett prov som är avsett 

att mäta elevers läsförståelse sätter i läsundervisningen på gymnasiet.  

 När gymnasiets nationella läsförståelseprov genomfördes de 

första åren under vårterminerna 2012-2104 blossade en debatt kring 

provet upp. Diskussionerna gick att följa inte minst i olika 
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debattartiklar och på sociala medier. I debattartiklarna uttrycktes en 

frustration över provet där debattörerna menade att de nationella 

proven i svenska som infördes i och med Gy11 är felkonstruerade då 

betygen på de nationella proven inte överensstämmer med 

kunskapskraven för kursbetygen (Ahlstedt, Norman & Västskär, 2014; 

Måhl, 2013). Även livliga diskussioner kring problem med provets 

validitet och reliabilitet, om huruvida provet mäter rätt eller fel saker 

samt om att provets konstruktion skapar problem ur ett 

likvärdighetsperspektiv går med jämna mellanrum att följa i till 

exempel olika facebookgrupper (Bedömning i gymnasieskolan, 2014; 

Svensklärarföreningen, 2015, 2017). Under en diskussion om det 

nationella läsförståelseprovet en vanlig skolvardag på min egen skola 

där jag arbetar som gymnasielärare i svenska ställde en kollega 

plötsligt frågan ”för vad gör man med provet sen?” Min kollegas fråga 

väckte min nyfikenhet. Hur navigerar lärare mellan olika punkter som 

politisk styrning, nationella prov, tolkning av styrdokument och 

kunskapskrav, transformering av ett kunskapsinnehåll in i 

klassrummet och ett uppdrag om att utveckla olika förmågor hos 

eleverna?  

 Tidpunkten för genomförandet av denna studie kom att pågå 

under något av ett brytningsskede för svensk gymnasieskola med nya 

kursplaner och nya nationella prov som skulle hanteras av de 

deltagande lärarna. Därmed kan de frågor som står i fokus för studien 

sägas ha ställts på sin spets under tiden för de intervjuer som 

genomfördes. Eftersom gymnasiets nationella läsförståelseprov både 

är relativt nytt och tämligen obeforskat är det angeläget att granska 

om det fått någon påverkan på lärarnas svenskundervisning. I denna 

studie görs detta genom att undersöka vilka uppfattningar 

svensklärare på gymnasiet har om det nationella läsförståelseprovet i 

Svenska 1 och hur lärarna resonerar kring sin undervisning i relation 

till provet. Att synliggöra lärarnas tolkning av vad läsförståelse är och 

hur läsning ska examineras, hur de uppfattar provet samt vilken vikt 

de tillmäter det nationella provet blir således ett sätt att försöka förstå 

vilken washbackeffekt införandet av ett nationellt läsförståelseprov på 

gymnasiet har fått.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om washbackeffekter 

från nationella prov på lärares undervisning. Detta gör studien genom 

att undersöka svensklärares undervisning i relation till 

läsförståelseprovet i Svenska 1 på gymnasiet med ett specifikt fokus 

på policyaspekter och på läsundervisning. Med utgångspunkt i 

uppsatsens syfte har tre forskningsfrågor formulerats: 

 

• Vilka uppfattningar om det nationella läsförståelseprovet i 

kursen Svenska 1 framträder i lärarnas tal? 

• Vilka washbackeffekter av provet går att urskilja i lärarnas tal om 

sin undervisning?  

• Hur kan lärarnas förståelse av och operationalisering av 

policydokumentens skrivningar om läsning förstås i relation 

till det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1? 

 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. I det första kapitlet presenteras 

studiens inledning, bakgrund, syfte och forskningsfrågor. Tidigare 

forskning behandlas i det andra kapitlet och i det tredje kapitlet 

presenteras studiens teoretiska ramverk. I kapitel fyra redogörs för 

metod och material. Den del av uppsatsen som innehåller studiens 

resultat och analys av resultaten består av tre kapitel där kapitel fem 

svarar på den första forskningsfrågan och redogör för lärarnas 

uppfattningar om det nationella provet i Svenska 1. Kapitel sex 

behandlar den andra forskningsfrågan och undersöker de 

washbackeffekter av provet som går att urskilja i lärarnas tal om 

undervisningen. Det sjunde kapitlet behandlar den sista 

forskningsfrågan om hur lärarnas förståelse av och operationalisering 

av policydokumentens skrivningar om läsning kan förstås i relation 

till det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1. Den avslutande 

diskussionen om uppsatsens resultat och slutsatser återfinns i det 

åttonde och sista kapitlet.   
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Kapitel 2 Tidigare forskning 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om washbackeffekter 

från nationella prov på lärares undervisning. Detta gör studien genom 

att undersöka svensklärares undervisning i relation till 

läsförståelseprovet i Svenska 1 på gymnasiet med ett specifikt fokus 

på policyaspekter och på läsundervisning. Därmed ligger fokus för 

denna studie i skärningspunkten mellan flera olika 

utbildningsvetenskapliga forskningsfält såsom till exempel forskning 

om lärares agerande i relation till policy, om washbackeffekten, om 

nationella prov i svenska, om läsning och bedömning av läsning. Det 

har således inte varit möjligt att inom ramarna för denna uppsats fullt 

ut täcka alla de fält som studien tangerar. Nedan redogör jag för den 

forskning som på olika sätt är relevant för föreliggande studie.  

 

Lärares agerande i relation till policy 

Det forskningsfält som studerar lärares agerande i relation till policy 

är stort och omfattar flera olika aspekter. Hur lärare genomför policy 

har oftast studerats med ett implementeringsperspektiv där fokus 

läggs vid att undersöka hur väl olika reformer genomförs av praktiken 

(Lindensjö & Lundgren, 2014). Det finns dock väldigt lite kunskap om 

vad som ligger bakom lärares benägenhet att anpassa sig till eller visa 

motstånd mot policyförändringar och för lite uppmärksamhet har 

tidigare ägnats åt att försöka förstå hur lärare hanterar förändringar 

av policy (Ball et al, 2012). För att få en förståelse för vad en 

förändring av policy innebär för lärare och deras beredskap att 

förändra sin praktik behöver lärares dubbla roll som objekt för och 

aktör i policy studeras (Ball et al, 2012; Sikes, 1992).  

 Ball och Olmedo (2013) intar en kritisk position till dagens 

skolreformer som med ett performativt tryck styr lärares 

undervisning och hur lärare kan agera i klassrummet. Enligt Ball och 

Olmedo svarar en del lärare på denna press genom att göra motstånd 

mot dominerande diskurser från policyskapare om mätbarhet. Genom 

att vara oansvariga i relation till den policy de förväntas ta ansvar för 

menar Ball och Olmedo att lärarna i stället tar ansvar för sig själva. 

Mickwitz (2015) har visat att det också i svensk kontext finns ett tryck 

på lärare att anpassa sig till skolpolitiska reformer och förväntningar 



 

16 

 

 

från skolledningen. Detta kan skapa etiska dilemman för lärarna vid 

till exempel betygsättning om det finns en press på lokal nivå att sätta 

höga betyg som strider mot lärarnas uppfattning om vad ett korrekt 

betyg bör vara. I Mickwitzs studie formulerar lärarna en motdiskurs 

mot krav på mätbara skolresultat där läraruppdragets professionella 

autonomi betonas. I Samuelsson, Brismark och Löfgrens (2016) 

undersökning framgår att genomslaget för formativ bedömning är 

påtagligt hos lärarna som deltar i studien och Lundahl och Tveit 

(2014) menar att dagens fokus på formativ bedömning kan ses som 

ett motstånd från lärarkåren mot policystyrningar som kommer 

utifrån. 

 Svenska studier med ett policyperspektiv har bland annat 

studerat lärares arbete med olika typer av dokumentation som 

individuella utvecklingsplaner (Asp-Onsjö, 2012; Parding & Liljegren, 

2017), förändrade dokumentationspraktiker för specialpedagoger 

(Tanner & Pérez Prieto, 2016), dokumentation i förskolan (Löfgren, 

2015) och digitaliseringen av lärares administrativa arbete 

(Samuelsson et al, 2016). Det finns även studier som undersökt 

interaktionen mellan lärare och elever när elever ska fylla i 

självutvärderingar i klassrummet (Tanner & Pérez Prieto, 2014), hur 

lokala aktörer som lärare och rektorer kan använda skolinspektionen 

på olika sätt som en resurs för att driva igenom egna agendor och 

behov (Rönnberg, 2014) och om lärares uppfattningar i relation till 

införandet av lärarlegitimationen (Mickwitz, 2015). Föreliggande 

studie intresserar sig för policy i ett styrningsperspektiv och handlar 

om hur lärare hanterar policy i form av nationella prov. Grants (2001) 

och Cimbriczs (2002) studier visar att det finns en övertro hos 

policyskapare om hur mycket det går att styra lärares arbete genom 

att endast införa externa prov. De påvisar att prov är en mycket 

osäker form av styrning för att få till en förändring i undervisningen 

eftersom det förutsätter dels att alla lärare tolkar proven på exakt 

samma sätt, dels att alla lärare prioriterar proven i sin undervisning. 

Även policy om kollegial sambedömning av externa prov kan enligt 

Gilmore (2002) ha en påverkan på lärares arbete. Gilmore lyfter att 

det visat sig att sambedömning har en positiv effekt på lärares 

bedömningspraktik och professionsutveckling eftersom lärarna 

genom sambedömningen utvecklar ett språk för att tala om elevernas 

kunskaper och förmågor.  
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  Under 2000-talet har svensk skola genomgått en 

policyförändring med en förskjutning från målstyrning med 

resultatansvar till resultatstyrning med målansvar (Forsberg & 

Lundahl, 2006). I och med ett allt större fokus på mätbara resultat 

har policy i form av nationella prov i den svenska skolan både ökat i 

antal och fått en alltmer framträdande roll i skolans och lärares arbete 

(Lundström, 2017). Trots detta har svensk forskning om nationella 

prov en benägenhet att hellre studera provens konstruktion snarare 

än hur proven påverkar undervisningen (Lundahl, 2017). När det 

gäller relationen mellan policy och nationella prov finns det dock 

några svenska studier som har studerat de nationella proven i 

grundskolan ur ett elevperspektiv (Asp-Onsjö & Holm, 2014; Löfgren 

& Löfgren, 2015; Tanner, 2016). Eleverna i studierna upplever att de 

nationella proven ständigt är närvarande i klassens arbete och 

beskriver proven både som styrande och störande i undervisningen 

(Asp-Onsjö & Holm, 2014). De berättar också om en ökad press både 

från skolan och hemifrån att prestera goda resultat på proven 

(Löfgren & Löfgren, 2015). Förberedelserna för proven ser olika ut i 

olika klassrum och eleverna upplever att de i stort sett lämnas 

ensamma med att förbereda sig för de nationella proven (Löfgren & 

Löfgren, 2015). 

 De svenska nationella proven har flera syften (Lundahl, 2009) 

varav ett är att kontrollera professionen (Forsberg & Lundahl, 2006; 

Lundahl & Tveit, 2014). Svenska studier som har ett lärarperspektiv 

på relationen mellan policy och nationella prov tenderar även de att 

fokusera de nationella proven i grundskolan (Lunneblad & Asplund 

Carlsson, 2010; Persson, 2017; Wetterstrand, Sundhäll & Lundahl, 

2017). Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) menar att policy i 

form av nationella prov och kunskapsbedömningar påverkar vardagen 

i grundskolans mellanår på så vis att proven reglerar på vilket sätt 

läraren ska höra, tolka, se och läsa elevernas prestationer. Även 

historielärarna i Perssons (2017) studie vittnar om en arbetssituation 

med ett performativt tryck orsakat av de nationella proven. Trots att 

SO-lärarna i Arensmeier och Lennqvist Lindéns (2017) studie till 

övervägande del är positiva till de nationella proven som anses 

bekräfta att lärarna ”gör rätt”, ser de det som problematiskt att 

proven styr undervisningen för mycket. Wetterstrand et al (2017) har 

undersökt hur lärare i matematik påverkas av Skolverkets 
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granskningar av deras bedömningar av de nationella proven i årskurs 

6 och 9. Detta sätts sedan i relation till lärarnas betygsättning där 

lärarna uttrycker en oro för att resultaten på de nationella proven ska 

ges en alltför framskjutande roll vid betygsättningen (Wetterstrand et 

al, 2017). I svensk kontext är det således hittills i huvudsak 

grundskolans nationella prov som har studerats ur ett 

policyperspektiv under det att lärares agerande i relation till policy 

som nationella prov på gymnasiet har dragit till sig betydligt mindre 

forskningsintresse.  

 

Washbackeffekten  

I den internationella forskningslitteraturen är det främst i studier av 

språkundervisning som washback har studerats och vilken effekt 

läsförståelseprov har på skolans läsundervisning finns det ännu 

ganska lite forskning om. I svensk kontext finns det några 

studentuppsatser som utforskar washbackeffekten men när det gäller 

forskningslitteraturen finns det ännu få studier gjorda som 

undersöker hur externa standardiserade prov påverkar 

undervisningen. Lundqvist och Lidar (2013) har undersökt hur lärare 

i årskurs 7-9 beskriver hur de nationella proven i NO påverkar och 

förändrar de val lärarna gör för undervisningsinnehållet. Negativa 

effekter som nämns är en ökad arbetsbörda, tidspress, ökad känsla av 

styrning och att de nationella proven i NO är ett misstroendevotum 

mot lärarkårens professionalitet. De positiva effekterna som lyfts fram 

är hjälp vid bedömningen och att lärarna kan stämma av den egna 

undervisningen mot de nationella målen. Lundqvist och Lidar ser en 

potential för ämnesdidaktisk utveckling genom de nationella proven 

eftersom proven uppmärksammat lärarna i studien på både nya 

innehållsliga aspekter och hur de aspekterna kan undervisas. En 

något motsatt position intar i stället Lunneblad och Asplund Carlsson 

(2010) som studerat hur nationella prov i svenska påverkar vardagen i 

en klass i årskurs 5. Deras slutsats är att genomförandet och 

resultaten från de nationella proven utgår från olika diskurser där 

lärande och kunskap som tolkande och förhandlingsbara praktiker 

ställs mot diskurser om mätbarhet och effektivitet. Lunneblad och 

Asplund Carlsson menar att genom de nationella proven flyttas fokus 

från lärandeprocesser till prestationer och mätbara resultat. 
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 I länder med ett decentraliserat utbildningssystem är det vanligt 

att använda nationella prov som ett verktyg för att introducera 

önskade förändringar i utbildningssystemet och ofta görs en koppling 

mellan prov och lärande trots att det finns få bevis på att ett sådant 

orsakssamband verkligen existerar (Shohamy et al, 1996). Det finns 

flera studier som visar att politiker och utbildningsansvariga tycks 

anse att proven är ett effektivt verktyg för att kontrollera 

utbildningssystemet och därmed styra och förändra lärares beteende 

(Andrews, 2004; Ferman, 2004; Polesel, Rice & Dulfer, 2014; 

Shohamy, 1993; Shohamy et al, 1996). Försök att förbättra elevers 

resultat genom att styra lärares undervisning via införande eller 

förändringar av nationella prov har dock misslyckats lika ofta som de 

har lyckats (Chapman & Snyder, 2000). Om en förändring i 

undervisningen kommer till stånd verkar till stor del bero på huruvida 

de som står bakom reformen har lyckats förstå de villkor som dikterar 

lärarnas möjligheter att förändra sin undervisning (Chapman & 

Snyder, 2000). 

 I den internationella forskningen är det en ganska splittrad bild 

som framträder av vilken påverkan externa standardiserade prov 

faktiskt har på undervisningen. Nationella prov och förändringar av 

utformningen av nationella prov kan vara ett effektivt sätt att få lärare 

att ändra sitt sätt att undervisa men det finns inte några entydiga 

kopplingar till att så måste vara fallet (Andrews, 2004; Chapman & 

Snyder, 2000). Washbackeffekten ser olika ut eftersom 

undervisningen påverkas av olika omständigheter, och ibland 

påverkas undervisningen inte alls (Spratt, 2005). För att få till stånd 

önskad förändring i praktiken måste således flera faktorer tas under 

beaktande som till exempel lärarnas inställning till undervisning och 

prov, lärarnas akademiska utbildningsbakgrund och behov av 

fortbildning, undervisningsstil, erfarenhet samt kommunikationen 

mellan de som gör proven och de som ska genomföra dem (Luxia, 

2004; Watanabe, 2004).  

 Forskningslitteraturen beskriver vidare både positiv och negativ 

washback (Bailey, 1996). Positiv washback äger rum då proven 

speglar kursplanen väl och läraren undervisar i enlighet med 

kursplanen så att en undervisning som förbereder för proven ligger i 

linje med de förmågor som både kursplanen och proven avser att 

eleverna ska utveckla (Turner, 2006). Det är med andra ord viktigt att 



 

20 

 

 

det finns en överensstämmelse, så kallad ’alignment’ (Westlund, 

2015), mellan prov och kursplan för att få en positiv washbackeffekt 

(Andrews, 2004; Popham, 2001). Om proven är väl konstruerade och 

används korrekt kan de vara ett verktyg för lärare att identifiera 

elevers styrkor och svagheter och lägga en grund för utvecklingsarbete 

(Mitchell, 1997; Volante, 2004). Negativ washback uppstår däremot 

om fallet är det motsatta, det vill säga att proven och kursplanen 

uppvisar inkongruens vad gäller innehållet och lärare som i normala 

fall följer kursplanen i stället lägger om undervisningen för att 

motsvara innehållet på ett prov som inte ligger i linje med 

kursplanens innehåll.  

 Om en situation uppstår där ’alignment’ saknas kan en spänning 

uppstå mellan pedagogiska och etiska beslut om lärare anser att 

provet går emot de egna principerna för deras undervisningspraktik 

(Bailey, 1996). Lärare kan också välja att inte ändra sin undervisning 

för att möta ett prov som inte ligger i linje med kursplanen. I det fallet 

testar då inte provet vad läraren har undervisat om eftersom läraren 

har undervisat i enlighet med kursplanen, och provet blir således en 

utvärdering av något helt annat (Popham, 2001; Turner, 2006; 

Volante, 2004). I en miljö där externa prov får spela en allt större roll 

för att mäta skolors, lärares och elevers resultat finns det en risk att 

fokus går från att anpassa proven till kursplanerna till att anpassa 

kursplanerna till proven om inkongruens mellan prov och kursplan 

råder (Tanner, 2013). Det finns även en risk att lärare inte är helt 

medvetna om hur mycket de externa proven påverkar deras 

undervisning och att de börjar undervisa mot proven tämligen 

oreflekterat eftersom de känner sig tvungna att höja elevernas resultat 

(Hardy, 2015).  

 En form av washback är det som i forskningslitteraturen kallas 

för ’teaching to the test’, att undervisa för provet. När lärare anser att 

det mest effektiva sättet för eleverna att lyckas bättre på ett prov är att 

lära ut strategier för att klara provet och låta eleverna öva på uppgifter 

som liknar de som kommer på provet ägnar de sig åt att undervisa för 

provet (Bailey, 1996; Menken, 2006). Det finns dock inte några belägg 

i forskningslitteraturen för att denna form av vägledning inför ett 

prov faktiskt gör att eleverna får bättre resultat på proven (Bailey, 

1996). Popham (2001) gör en distinktion mellan ’item-teaching’ och 

’curriculum-teaching’ där det förra kan sägas representera negativ 
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washback och det senare positiv washback. När lärare ägnar sig åt 

’item-teaching’ lägger de upp undervisningen genom att öva på 

autentiska eller imiterade provuppgifter. ’Curriculum-teaching’ å 

andra sidan, fordrar att läraren i stället riktar in undervisningen mot 

specifika kunskapsområden eller förmågor som behövs för att klara 

provuppgifterna, vilket höjer elevernas resultat eftersom det utvecklar 

deras kunskaper och förmågor (Popham, 2001).  

  Prov som får stor betydelse för elevers betyg och slutexamen och 

därmed deras framtid kallas i den internationella forskningen för 

’high-stakes tests' (Madaus, 1988). Ett ’low-stakes test’ är i kontrast 

till detta ett prov som inte uppfattas som att det har någon större eller 

till och med ingen betydelse alls för elevernas studieresultat (Madaus, 

1988). Ju mer som upplevs stå på spel med ett specifikt prov, desto 

större påverkan på undervisningen har provet (Madaus, 1988). 

Forskning från länder där externa standardiserade prov spelar en 

avgörande roll för elevers framtid, ’high-stakes text’, såsom 

Nordamerika, Australien, Storbritannien och Kina visar att externa 

prov sällan medför en bestående förändring av lärares undervisning 

över tid (Andrews, 2004; Luxia, 2004; Shohamy, 1993). Även om ett 

nytt innehåll kommer in i undervisningen betyder det inte 

nödvändigtvis att nya undervisningsmetoder också kommer in 

(Cheng, 2004; Luxia, 2004). De undervisningsmetoder som används 

för att förbereda elever för standardiserade prov varierar från lärare 

till lärare och variationen tycks bero mer på den individuella läraren 

än på själva provet, vilket skulle kunna bero på lärarens egen attityd 

gentemot provet (Smith, 1991; Spratt, 2005). Cheng (2004) visar 

också att om vissa delar av ett prov – ett särskilt delprov eller vissa 

typer av uppgifter – lyfts upp och får större vikt än tidigare så ökar 

lärarnas benägenhet att också undervisa mot de delarna. Trots detta 

är ett ’high-stakes test’ inte i sig en garanti för att den önskade 

förändringen i undervisningen verkligen kommer till stånd eftersom 

många andra faktorer spelar in än just själva provkonstruktionen 

(Luxia, 2007). Endast ett prov i sig kan således inte diktera vad lärare 

undervisar om, hur de undervisar eller vad och hur elever lär sig 

(Spratt, 2005). Till exempel sker lite eller ingen förändring om 

lärarna inte själva behärskar de förmågor som ska testas (Cheng, 

2004; Luxia, 2007; Shohamy, 1993).  
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 Samtidigt som införandet av ett nytt nationellt prov kan göra 

lärare och elever mer medvetna om att de behöver arbeta mer med de 

förmågor som provet testar (Ferman, 2004; Polesel et al, 2014) finns 

det också en risk i att undervisningen fokuseras så mycket på de 

aspekter som anses hjälpa eleverna att lyckas på provet att andra 

aspekter, som till exempel viktiga moment i kursplanen som inte 

testas i provet eller som fokuserar ett fördjupat lärande, tenderar att 

få lite eller inget utrymme alls i undervisningen (Ferman, 2004; 

Hardy, 2015; Luxia, 2007; Menken, 2006; Pizarro, 2010; Polesel et al, 

2014; Volante, 2004). Detta medför en risk att de externa provens 

fokus på det som går enkelt att mäta därmed bidrar till en sänkning av 

kvaliteten i undervisningen (Hardy, 2015; Menken, 2006; Volante, 

2004).  

 Washbackeffekten har således visat sig vara en mycket komplex 

företeelse där många olika faktorer måste tas med i beräkningen. Det 

är därför viktigt att belysa hur externa standardiserade prov 

interagerar med andra faktorer i utbildningssituationen (Wall, 2000). 

Detta kräver en noggrann analys av den kontext som ett nytt externt 

standardiserat prov ska introduceras i. Trots en relativt omfattande 

internationell forskning vad gäller washbackeffekten har ännu relativt 

lite forskning gjorts som utforskar förhållandet mellan externa 

standardiserade prov, skolans styrning, de som är inblandade i 

genomförandet av proven och de skolpraktiker som uppstår under 

dessa förhållanden (Forsberg & Lundahl, 2006; Hardy, 2015). Även 

om det finns en hel del internationell forskning om hur externa 

standardiserade prov påverkar undervisningen så skiljer sig de 

nationella proven i den svenska kontexten från kontexten i många 

andra länder. I andra länder testar proven elevernas kunskaper under 

det att de i Sverige har fler syften än så, bland annat ska proven även 

konkretisera kursplanerna (Lundahl, 2009). Det finns således ett 

behov av att få veta mer om påverkan på undervisningen av nationella 

prov i en svensk kontext. 

   

Nationella prov i ämnet svenska 

Sverige följer den internationella trenden med ett ökat tryck på 

lärarna genom fler nationella prov som också granskas av aktörer 

utanför skolan (Wetterstrand et al, 2017). Hur detta ökade tryck 
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påverkar svenskämnet som sedan skolreformerna 2011 fått fler 

nationella prov än tidigare att hantera är dock ett område som 

fortfarande är underbeforskat.  

 När det gäller de nationella proven i ämnet svenska har både 

grundskolans och gymnasiets nationella prov tidigare varit föremål 

för olika studier. I grundskolan har till exempel hur lärare och elever 

förhåller sig till och genomför provet i årkurs 5 (Lunneblad & Asplund 

Carlsson, 2010) och pojkars skrivande i provet i årskurs 3 (Andersson, 

2014) undersökts. För årskurs 6 och 9 har även lärares syn på de 

nationella provens roll vid betygsättningen studerats (Bonnevier, 

Borgström & Yassin Falk, 2017). I Bonnevier et als (2017) 

undersökning framgår det att lärarna i studien är ambivalenta till hur 

användbara resultaten på proven är när de ska sätta betyg. Lärarna 

tycker att de olika delproven ger bra information på individnivå om 

vad eleverna kan i relation till kunskapskraven. Däremot anser inte 

lärarna att de sammanvägda provbetygen på gruppnivå har något 

värde och betraktas som något som bara är till för andra aktörer som 

endast ser till statistik och inte till elevers kunskaper. Lärarna menar 

att det sammanvägda provbetyget är problematiskt eftersom det är 

svårt att förklara för eleverna hur provbetyget förhåller sig till 

kunskapskraven och slutbetyget. De analyser av lärares betygsättning 

i relation till elevers prestationer på de nationella proven som de 

samlande provbetygen möjliggör uppfattar lärarna i studien som 

direkt motstridiga till det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. 

 För gymnasiets del återfinns forskningen om svenskämnets 

nationella prov till övervägande del i studier som behandlar det 

nationella provet i kursen Svenska B som fanns i föregående läroplan, 

Lpf94 (Skolverket, 2014b). I viss mån har forskarna intresserat sig för 

skillnader mellan skolor och program vad gäller genomförande, 

bedömning och betygsättning i relation till provet (Korp, 2006), de 

muntliga delproven (Palmér, 2008) eller vilka olika läsaktiviteter med 

fokus på läsning av sakprosa som provet erbjuder eleverna (Norlund, 

2009). Mest intresse har de skriftliga proven dragit till sig där fokus 

tenderar att ligga på olika bedömningsaspekter av elevtexter 

(Borgström, 2010, 2012; Borgström & Ledin, 2014; Palmér, 2013; 

Östlund-Stjärnegårdh, 2002). De skriftliga proven har också använts 

för att studera hur elever skriver om sig själva (Nilson, 2012) och om 

sin läsning (Nordberg, 2017).  
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 De nationella proven i svenska i Gy11 förekommer ännu 

sparsamt i forskningsstudier även om Palmér (2013) har studerat 

olika skrivdidaktiska diskurser i de skriftliga delproven i Svenska 1 

och Svenska 3. Eftersom det under föregående läroplan, Lpf94, inte 

fanns något läsförståelseprov på gymnasiet saknas det i stort sett i 

skrivande stund forskning på området, med undantag för en studie 

om de läsarter som de nationella proven under tiden 1968 – 2013 

speglar (Nilson, 2017). Däremot finns det flera studier som 

undersöker läsförståelseproven i årskurs 9 och som framför allt 

fokuserar provens konstruktion i form av utformning, validitet och 

tillförlitlighet (Tengberg, 2014a, 2014b, 2015, 2017; Tengberg & Skar, 

2016, 2017).  

 De studier som undersökt gymnasiets nationella prov i svenska 

har i huvudsak utgått antingen från provkonstruktionen eller från 

insamlade elevtexter ur det riksomfattande arkivet för nationella prov 

vid Uppsala universitet. Det är således provet i form av produkt som 

har fått stå i fokus snarare än provets påverkan på undervisningen. 

Det är därför angeläget att få veta mer om hur svensklärare tänker om 

nationella prov och huruvida de nationella proven påverkar 

svensklärares undervisning. 

 

Läsning och bedömning av läsning 

Svensk didaktisk forskning med fokus på läsning tenderar att vilja 

rikta blicken mot frågor som handlar om elevers läsning av 

skönlitteratur (Reichenberg, 2012). När det gäller läsning på 

högstadiet och på gymnasiet finns det flera studier som handlar om 

hur elever läser och skapar mening i mötet med skönlitteratur i och 

utanför skolan (Bergman, 2007; Bommarco, 2006; Graeske & 

Lundström, 2015; Johansson, 2015; Lundström, 2007; Magnusson, 

2014; Mossberg Schüllerqvist, 2008; Nordberg, 2017; Olin-Scheller, 

2006). Även textsamtalets betydelse för elevers förståelse av det de 

läst (Hallesson, 2015; Hultin, 2006; Tengberg, 2011; Visén, 2015) och 

analyser av läroböcker för gymnasiets svenskämne (Dahl, 2015; 

Graeske, 2013, 2015; Lilja Waltå, 2016) har tidigare dragit till sig 

forskares intresse. Dahls, Graeskes och Lilja Waltås studier har bland 

annat visat att den syn på elevers läsning som speglas i läroböckerna 
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tyder på utveckling av olika läskompetenser för elever på de 

yrkesinriktade och på de studieförberedande programmen.  

 För att beskriva vad som händer i mötet mellan läsare och text 

finns olika förklaringsmodeller inom receptionsforskningen. Hos 

Rosenblatt (1978) är meningsskapande i en text beroende av både 

författarens text och vad läsaren för med sig till texten och Rosenblatt 

menar att i läsakten sker en transaktion mellan läsaren och 

författarens text, en så kallad transaktionell syn på text. Med ett 

transaktionellt perspektiv på läsning framstår en text som ytterst unik 

för individen och det enskilda lästillfället och texten är i första hand 

en läsupplevelse som uppstår när någon läser den och som inte 

existerar utanför själva läsakten. Detta står i kontrast till ett 

interaktionellt perspektiv på läsning där texten är gemensam för alla 

som läser den (Mehrstam, 2009). Texten är en artefakt som existerar 

även utanför själva lästillfället och uppfattas likadant av alla som läser 

den och det finns en given tolkning av hur texten ska uppfattas 

(Mehrstam, 2009).  

 Ytterligare ett sätt att närma sig vad som händer mellan text och 

läsare är att använda sig av McCormicks (1994) repertoarbegrepp. En 

texts litterära repertoar består av komponenter som till exempel dess 

form, handling, personbeskrivningar eller olika stilistiska grepp. En 

texts icke-litterära repertoar kallar McCormick för dess allmänna 

repertoar vilken innefattar aspekter som moraliska idéer, värderingar 

och religiösa föreställningar. Alla läsare har sin egen unika repertoar 

beroende på inställning till litteratur, tidigare läserfarenheter och 

personliga värderingar gällande genus, etnicitet och religiösa frågor. 

Enligt McCormick beror hur en läsare reagerar på och förstår en text 

på hur väl textens och läsarens repertoarer möts och matchar 

varandra.   

 Forskning om bedömning av läsning är även det ett stort 

forskningsfält, i synnerhet när det gäller den internationella 

forskningslitteraturen. Bedömning av läsning är inte i fokus i 

föreliggande studie men det finns forskning som ändå har relevans för 

undersökningens intresseområde. Den finns forskning som fokuserar 

bedömning av elevers läskompetens och vilka slutsatser det går att 

dra utifrån vilken del av läskompetensen som ett läsförståelseprov 

testar och som visar att bedömning av läsning består av komplexa 

processer. Valet av modell för läsning, det vill säga hur man ser på vad 
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läsande är, får konsekvenser för hur man kan bedöma läsning 

(Alderson, 2000). Läsförståelsen hos en elev är inte generell på så vis 

att en elev som visar god läsförståelse av skönlitterära per automatik 

också behöver ha god läsförståelse när det gäller faktatexter 

(Westlund, 2015). Därför är det viktigt att definiera vad det innebär 

att kunna läsa för att kunna konstruera metoder för att bedöma 

läsning (Alderson, 2000). Elevers förståelse av text kan till exempel 

formas av den typ av frågor de blir vana vid att svara på när det gäller 

textfrågor (Duke & Pearson, 2002). Om läsundervisningen är 

uppbyggd på att fråga efter fakta och detaljer i texterna tenderar 

eleverna i framtida läsning att fokusera på fakta och detaljer, och på 

samma sätt fokuserar eleverna sin läsning på att sammanföra det de 

läser med sådant de kan sen tidigare om det är den typen av frågor de 

är vana vid från undervisningen (Duke & Pearson, 2002). 

 Vikten av att lärare och blivande lärare har goda kunskaper om 

läsförståelse och vilka komponenter som ingår i god läskompetens 

betonas av flera forskare (Bråten, 2008; Olin-Scheller & Tengberg, 

2016; Roe 2014; Westlund 2013). Detta har stor betydelse för att 

lärarna ska kunna förstå individuella skillnader i elevers 

läskompetens (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008; Bråten, 2008). Om 

lärare har goda kunskaper om vad läsförståelse kan innebära får de 

också tillgång till teorier och begrepp, ett metaspråk, om läsning och 

läsförståelse. Westlund (2013) har i sin avhandling jämfört 

mellanstadielärare i Sverige och Kanada när de pratar om bedömning 

av läsförståelse och sett att de kanadensiska lärarna tycks ha ett 

betydligt mer utvecklat metaspråk för att prata om läsförståelse och 

bedömning av läsförståelse än de svenska lärarna. Även Brevik (2014) 

lyfter fram att lärare behöver få ett mer utvecklat språk för att 

kommunicera om läsning och elevers läskompetens. De norska 

gymnasielärarna som deltog i Breviks studie fick delta i fortbildning 

med syftet att göra lärarnas implicita kunskaper om läsning explicita. 

Resultaten visar att lärarna förändrade sitt sätt att tala om sin 

läsundervisning under fortbildningens gång. Till en början hade 

lärarna svårt att sätta ord på vad de gjorde i läsundervisningen och 

deras praktik framstod som implicit och outtalad. Under intervjuerna 

som genomfördes när utbildningen var klar använde lärarna i stället 

ett explicit och exakt språk för att beskriva sin läsundervisning. 

Breviks slutsats är att lärarna förvisso hade goda kunskaper om 
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läsundervisning och läskompetens men de var inte medvetna om det 

förrän de fick tillgång till ett språk för att sätta ord på vad de gjorde i 

sin praktik.  

 När det gäller testning av förmågan att läsa och förstå 

skönlitterära texter belyser Tengberg (2015) att det är problematiskt 

att konstruera provfrågor vars svar alla bedömare kan vara helt eniga 

om eftersom det i den skönlitterära läsningen just är tolkningen av 

texten som står i centrum. Det räcker inte med att säga att en elev har 

förstått texten bara om tolkningen överensstämmer med 

provkonstruktörens (Alderson, 2000). Syftet med vilket en elev läser 

en text är avgörande för hur eleven läser texten, vilket i en 

provsituation betyder att den som tolkar provresultaten vid ett 

läsförståelseprov i sin bedömning av elevens läskompetens bör beakta 

att eleven som gör provet inte läser av eget intresse utan för att hen 

måste (Alderson, 2000). Därför kan en informell bedömning av 

läsning resultera i kvalitativt bättre läsprestationer än läsning i en 

formell provsituation (Alderson, 2000).  
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Kapitel 3 Studiens teoretiska ramverk 

Denna studie tar sin utgångspunkt i att policy är något som aktivt görs 

och som består av processer där olika skolaktörer på olika nivåer i 

utbildningssystemet tolkar, omtolkar, ignorerar, använder sig av, 

anpassar sig till eller visar motstånd mot policy samtidigt som de gör 

policy i en mycket komplex skolvardag (Ball et al, 2012). Lärares 

arbete genomsyras av att i yrkesvardagen hantera en mångfald av 

olika policyer som finns både på nationell och på lokal nivå. Dessa 

olika parallella policysträvanden kan vara i överensstämmelse med 

varandra samtidigt som de också kan vara motstridiga. I skolans 

policydokument står det sällan vad som är rätt sätt att göra policy på 

utan det är den enskilda lärarens uppgift att tolka de olika 

styrningarna och göra policy till en fungerande klassrumspraktik. 

Detta är en komplex tolkningsprocess där lärare som ska hantera de 

olika parallella policysträvandena kan välja olika vägar att gå, de kan 

välja olika sätt att göra policy.  

 ’Policy enactment’, att göra policy, fyller i den här studien 

funktionen av att ge ett sammanhållande teoretiskt ramverk för hela 

uppsatsen. Analysen av resultaten i denna studie vilar dessutom på 

teorier om läsförståelse och läsundervisning. De uppfattningar om det 

nationella läsförståelseprovet och den läsundervisning som studiens 

lärare talar om är ett resultat av hur de tolkar vad läsning är, hur 

läsning kan examineras och hur undervisning kring läsning kan 

iscensättas. För att diskutera detta använder jag mig av teori om 

läsförståelse (Bråten, 2008; Roe, 2014) och Roz Ivaničs (2004) 

ramverk för analys av skrivundervisning överfört till läsundervisning. 

Samtliga teorier vilar på en sociokulturell grund. 

 

Att göra policy 

Enligt Ball et al (2012) befinner sig lärare i ett konstant flöde av 

förändringar och reformer. Att göra policy är inte en rationell och 

okomplicerad process och resultatet av införandet av en reform eller 

en policy kan inte enkelt förutses genom att bara titta på avsändarens 

intentioner. Ball et al påpekar att ett implementeringsperspektiv ofta 

används för att utvärdera hur väl olika reformer och policyer 

förverkligas i och av praktiken där relationen mellan lärare och policy 
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förbises. Enligt Ball et al (2012) skrivs policydokument i relation till 

en ”bästa möjliga” och idealisk skola som endast existerar i visionerna 

hos de politiker och tjänstemän som skriver dokumenten. Det är 

därför viktigt att förstå att policydokumenten är komplext kodade 

politiska texter som är resultatet av olika politiska perspektiv och 

ideologier som förhandlats och kompromissats fram. Policyer bär 

med sig idéer om vad som är att önska och vad som inte är önskvärt 

men det nämns sällan exakt hur något ska göras vilket lämnar ett 

stort tolkningsutrymme till de som ska göra policy. Ball et al (2012) 

understryker att eftersom det är människor med olika uppfattningar 

om och erfarenheter av olika tiders reformer och policydokument som 

ska tolka och göra policy på olika nivåer kommer policy att göras olika 

på olika skolor och i olika klassrum.  

  Svensklärare på gymnasiet har sedan gymnasiereformen 2011, 

förutom de nya ämnesplanerna, även fått fler och helt nya nationella 

prov att hantera och förhålla sig till. De svenska nationella proven har 

vuxit fram ur en process där beslut på regeringsnivå format ett 

uppdrag som sedan gått ut till berörd universitetsinstitution som i sin 

tur har konstruerat ett prov som skickas ut till landets skolor. Det har 

således skett flera tolkningsprocesser redan innan eleverna skriver de 

nationella proven. För att förstå vad som händer när lärarna i min 

studie ska tolka och omsätta dessa nya styrningar till 

klassrumspraktik är det nödvändigt att gå bortom en traditionell 

implementeringsdiskurs och i stället se på lärarnas handlande som att 

de tolkar och gör policy i en specifik kontext. Lärarna i mitt material 

kan som svar på den politiska styrningen göra olika policy. I samband 

med att policy ska göras och lärarna ska omsätta policydokumentens 

intentioner och i samband med att ett nationellt prov ska genomföras 

står lärarna inför mängder av didaktiska val, som till exempel vilka 

förmågor och färdigheter som eleverna genom att läsa olika texter ska 

utveckla, hur arbetet med läsning ska se ut och hur eleverna ska 

förberedas för det nationella provet. Dessa didaktiska val styrs i sin 

tur av lärarnas tolkningar av ämnesplanen och översättning av 

densamma till praktik. 
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Lärare som aktörer i och objekt för policy 

Att rikta blicken mot hur policy görs i skolan är ett sätt att försöka 

förstå hur en politisk styrning kan översättas till en fungerande 

klassrumspraktik. Ball et al (2012) använder begreppet ’policy 

enactment’ för att beskriva att policy är något som görs, tolkas och 

översätts på alla nivåer i utbildningssystemet:  

 

Enactments are always more than just implementation, they bring 
together contextual, historic and psychosocial dynamics into a 
relation with texts and imperatives to produce action and activities 
that are policy. Also, /…/ despite the complexity of enactment 
processes they do ‘join up’ classrooms with abstract political 
priorities.   
   (Ball et al, 2012, s. 71.) 

 

Att göra policy är en komplex och kreativ tolkningsprocess som 

inbegriper en omtolkning och rekontextualisering av policydokument 

och ideologi till handling i en klassrumssituation. Ball et al (2012) 

förklarar att det första steget i tolkningsprocessen är att policy 

avkodas och ges en mening och lärare behöver därmed fundera på vad 

denna text eller policy betyder för dem och vad de behöver göra. I 

denna process av meningsskapande länkas den mindre delen, den 

enskilda policyn, till den större helheten i form av alla de policyer som 

samtidigt existerar i skolan. Att översätta policy handlar sedan om att 

verkställa policy i praktiken.  

 I denna studie betraktar jag hanterandet av nationella prov, de 

didaktiska val med avseende på läsning som lärarna gör för sin 

undervisning och lärarnas tolkning av läsförståelse som 

policyhandlingar där svensklärare får den dubbla rollen av att 

samtidigt vara objekt för policy (’policy subjects’) och aktörer som ska 

bidra till att genomföra de intentioner som uttrycks i olika 

policytexter (’policy actors’). Lärare ska på så vis genomföra policy 

som bestäms på nivåer ovanför dem, men det är lärarna som sedan 

får stå till svars för policyutövandet, inte policyskaparna, menar 

Braun, Maguire och Ball (2010). De lokala aktörerna, det vill säga 

lärarna, har dock ett aktivt handlingsutrymme att göra policy och är 

inte bara policyobjekt, betonar Ball et al som skriver att: ”Policy is 

done by and is done to teachers” (Ball et al 2012, s. 3). När policy görs 

finns således samtidigt ett uppåtperspektiv och ett nedåtperspektiv 

när lärare som lokala aktörer ska vara de som ska göra policy, 
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samtidigt som de som objekt inte får vara med och skapa och utforma 

policy (Ball et al, 2012). 

 

Lärare mellan skolans parallella policysträvanden  

När policy görs sammanlänkas olika positioneringar mellan statlig 

nivå och lokala myndigheter, mellan den lokala myndigheten och dess 

skolor, mellan olika skolor såväl som inom en och samma skola. En 

del av komplexiteten i lärares vardag är att de i sin lärargärning 

dagligen har att förhålla sig till och arbeta med flera olika, ibland till 

och med motsägelsefulla, parallella policysträvanden som pågår 

samtidigt (Ball et al, 2012). En del av dessa ligger på nationell nivå 

och andra på lokal nivå, en del är formella och åter andra är 

informella, men de ska alla hanteras samtidigt av den enskilda läraren 

som i sin praktik både påverkar och påverkas av de olika 

policysträvandena.   

 De policyer som är av intresse för föreliggande studie och som 

svensklärare på gymnasiet behöver hantera i sin yrkesvardag är 

gymnasieskolans läroplan och mer specifikt svenskämnets ämnesplan 

(Skolverket, 2011) samt policy som betygssystem och nationella prov. 

Olika lokala policyer som resultatredovisning i skolans lärplattform 

och arbete med formativ bedömning förekommer också. De nationella 

proven har i sig flera olika syften (Lundahl, 2009) och de är exempel 

på policy och styrning som kommer uppifrån. Det nationella 

läsförståelseprovet i gymnasiets årskurs 1 som infördes i och med 

skolreformen 2011 syftar bland annat till att få svensklärare på 

gymnasiet att arbeta mer med läsförståelse i undervisningen (Palmér, 

2011). Det nya nationella provet är på så vis en del i en tydligare typ 

av statlig styrning med hjälp av prov som blivit allt vanligare i svensk 

skola under de senaste tio åren. Nya kursplaner och införande av nya 

nationella prov är i sig inte en garanti för att en önskad förändring i 

undervisningspraktiken ska äga rum. Att studera hur svensklärare på 

gymnasiet hanterar det nya läsförståelseprovet och vad som ligger 

bakom deras didaktiska val med avseende på läsning är ett sätt att 

rikta ljuset mot hur lärare utför policy i sitt vardagsarbete och kan 

hjälpa till att förklara både vad som händer med policy när den ska 

göras och vad som händer med de som ska göra policy när de gör 

policy. I lärarnas undervisning och i deras hantering av de nationella 
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proven sammanflätas en rad olika policyer som var för sig kanske inte 

verkar vara särskilt komplicerad men som tillsammans utgör en 

alltmer komplex praktik för den enskilda läraren.  

 

Betydelsen av den lokala kontexten 

När en ny policy införs är den aldrig isolerad utan kommer in i en 

specifik, historisk kontext på en specifik plats även när en policy är 

obligatorisk och på nationell nivå. I de flesta skolor samexisterar vid 

samma tidpunkt flera olika, ibland motstridiga, professionella 

kulturer och attityder vilket påverkar tolkningen och omsättningen av 

styrdokumenten i praktiken. Nationella, lokala, gamla, nya, formella 

och informella policyer iscensätts kontinuerligt på skolorna sida vid 

sida med redan existerande åtaganden, värderingar och erfarenheter. 

Den nya policyn arbetas in i skolans vardagspraktik och läggs till 

lärares erfarenhet av andra policyer såväl som till lärares utbildning, 

förberedelser och förändrade yrkesroll. Allt detta tillsammans 

påverkar lärares möjlighet att göra ny policy och lärare 

implementerar inte bara en ny policy utan försöker även förstå och ge 

mening åt den. Därför är det viktigt att uppmärksamhet riktas mot att 

försöka förstå vilken roll kontexten betyder för hur policy görs, något 

som enligt Ball et al (2012) inte har uppmärksammats tillräckligt 

tidigare. Även om alla lärarna i min studie har samma ämnesplan och 

samma nationella prov att förhålla sig till i kursen Svenska 1 så färgas 

deras didaktiska val både av den egna skolans ämneskultur och av 

lärarnas egen utbildning och personliga preferenser när det till 

exempel gäller hur lärarna väljer att arbeta med och examinera 

läsning. Ingen kurs i Svenska 1 blir därmed den andra helt lik. 

  Kontexten spelar således en avgörande roll för hur policy tolkas 

och görs i olika skolor (Braun, Ball, Maguire & Hoskins, 2011; Ball, 

Maguire, Braun, Perryman & Hoskins, 2012). För att förstå hur policy 

görs sätter Ball et al (2012; se även Braun et al, 2011) ’policy 

enactment’ i relation till fyra olika kontextuella dimensioner. Den 

situerade kontexten, som till exempel skolans läge, historia och 

elevunderlag, kan påverka hur policy görs på en skola om skolan 

definierar sig genom sitt elevunderlag och om lärarnas uppfattning 

om hur ”våra elever på den här skolan är” styr undervisningens 

upplägg. Den professionella kontexten handlar om värderingar hos de 
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som arbetar på skolan och om lärarerfarenhet och lärarengagemang. 

De flesta skolor odlar en egen professionell kultur som utvecklas 

under en längre tid och som påverkar hur lärare förhåller sig till 

policy. Det kan också vara så att olika kulturer växer fram inom en 

och samma skola och den professionella kontexten kan bli 

betydelsefull för hur en grupp lärare förhåller sig till policy till 

exempel i ett tryggt och stöttande ämneslag eller i ett sammansvetsat 

arbetslag. Den materiella kontexten avser antalet anställda på skolan, 

skolans budget, lokaler, tillgång till teknik och annan infrastruktur. 

Ett exempel på hur den materiella kontexten kan styra över hur policy 

görs är när en skolas budget påverkar vilka didaktiska val som är 

möjliga för skolans lärare att göra. Den externa kontexten, slutligen, 

består av stöd eller press och förväntningar från lokala myndigheter, 

nationella myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen, medial 

resultatrapportering, skolrankningar och föräldrar. Även den externa 

kontexten spelar en viktig roll för hur policy tolkas på lokal nivå.  

 I föreliggande studie är det framför allt den professionella och 

den externa kontexten som fått betydelse. Den professionella 

kontexten framträder till exempel när lärarna pratar om 

sambedömning av prov, gemensamma skrivningar, den egna 

utbildningen och de egna didaktiska valen. Hanteringen av resultaten 

från de nationella proven där politiker och media granskar resultaten 

är ett tydligt exempel på hur den externa kontexten får betydelse för 

lärarna som ingår i min studie.  

 

Performativt tryck som styrningsteknik  

Flera av lärarna i min studie visar en medvetenhet om att de på olika 

sätt måste visa upp sina elevers resultat, vilket kan ses som att de 

upplever den performativitetskultur som råder idag (Ball et al, 2012). 

Under det senaste decenniet har politiskt fokus allt mer riktats mot 

att förbättra och höja skolresultaten både i Sverige och i ett 

internationellt perspektiv. Detta har försatt olika länders skolsystem i 

ett konstant flöde av förändringar och reformer med krav på 

förbättrade skolresultat, skriver Ball et al (2012). Ett led i arbetet med 

att förbättra skolans måluppfyllelse har i Sverige blivit att öka 

mängden nationella prov som nu genomförs i fler årskurser och i fler 

ämnen än tidigare. Enligt Ball et al (2012) har för lite uppmärksamhet 



 

34 

 

 

ägnats åt att försöka förstå hur skolor och lärare hanterar dessa 

förändringar av policy. Ett viktigt begrepp i Balls teori om att policy 

görs är därför performativitet. Ett performativitetsperspektiv riktar 

blicken mot en handlings verkan snarare än dess mening (Behschnitt, 

2007). Begreppet performativitet kan beskrivas som en teknik som 

används för att styra olika verksamheter genom att verksamhetens 

aktörer ständigt hålls ansvariga eftersom de kontinuerligt tvingas visa 

upp sina resultat för granskning och jämförelser. Verksamhetens 

yttersta mål blir att få en så effektiv vinst som möjligt genom att 

maximera vinsterna och minimera kostnaderna i ett ständigt krav på 

ökad måluppfyllelse (Ball, 2003, 2006; Marshall, 1999). I 

utbildningssammanhang innebär det ett inordnande av utbildning 

under kraven på effektivitet i hela det sociala systemet. Skolan styrs 

därmed in i ett kontrollsystem som medfört att fokus för skolan 

flyttats från visioner och ideal för utbildning till metoder och tekniker 

för att hitta de mest effektiva sätten att använda skolans resurser och 

därmed förbättra skolans resultat (Marshall, 1999; Perryman, 2009).  

 Ball et al (2012) beskriver även vad de kallar en hierarkisk 

leveranskedja, ’delivery chain’,1 (se även Ball, Maguire, Braun, 

Perryman et al, 2012) mellan politiska mål och lärares handlingar i 

klassrummet som går via internationella jämförelser, 

utbildningsdepartement, lokala myndigheter, skolrankningar, 

resultatrapportering av standardiserade prov och betyg, skolan, den 

enskilda lärarens handlingar och elevers resultat. I leveranskedjan 

överförs ständigt information mellan olika aktörer och objekt och där 

blir olika verktyg som till exempel matriser och lärplattformar viktiga 

bärare av policy eftersom de hjälper till att visualisera policy (Ball, 

Maguire, Braun, Perryman et al, 2012). Ball et al (2012) påpekar dock 

att dessa artefakter bara blir meningsfulla i kombination med skrivna 

texter, praktiker och samtal. Leveranskedjan står för en överföring av 

ett performativt tryck från en nivå till en annan i hierarkin och där 

varje nivå står till svars för sina handlingar inför de övriga nivåerna. 

 I det performativa samhällets krav på att hela tiden förbättra 

resultaten utvecklas ständigt nya sätt att kontrollera, reglera och 

bedöma olika aktörers handlingar. Detta framhåller Ball (2006) kan 
                                                

 
1 Efter Barber, M (2007) Instruction to Deliver: Tony Blair, the Public Services and the Challenge of 

Delivery, London: Methuen i Ball et al (2012). 
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leda till, både inom näringslivet och i utbildningssammanhang, att 

olika versioner av en organisation eller en lärares undervisning 

uppstår vars syfte är att stå till svars för de krav som olika situationer 

ställer. I min studie kan lärarna välja mellan flera olika möjliga 

versioner i sin framställning av sin läraridentitet eller sin 

undervisning beroende på vad de tror ska passa i olika sammanhang 

och beroende på vilken policy de ska hantera. Detta är något som Ball 

i en parafras av Foucault kallar fabrikation, ’fabrication’ (se även Ball, 

2003; Perryman, 2006, 2009). Enligt Ball kan detta bli problematiskt 

eftersom det innebär en sorts motstånd och kapitulation på samma 

gång då man till exempel som lärare underkastar sig kraven på 

performativitet och medvetet visar upp en undervisning som håller 

för inspektion eller standardiserade prov samtidigt som man kanske 

inte riktigt står för den. Lärare kan då slitas mellan sin egen 

uppfattning om vad god undervisning är och vad eleverna behöver å 

ena sidan och kraven på höjda prestationer och bättre provresultat å 

andra sidan. Ball relaterar detta till Foucaults och Lyotards 

maktdiskurser och använder begreppet för att kunna analysera 

lärares motstånd eller anpassning till den rådande makt- och 

performativitetsdiskursen.  

 Ball et al (2012) menar också att i det performativa samhället 

uppstår en prestationskultur som pressar skolor och lärare att inrikta 

verksamheten på att höja standarden och leverera bättre resultat. 

Risken är, enligt Ball et al, att i stället för att lägga fokus på djupare 

förståelse och kunskaper så läggs fokus på så kallat strategiskt lärande 

och ytkunskaper med syfte att klara olika typer av prov och där 

proven i sig blir själva objektet och metoden för det som ska levereras, 

det vill säga bättre resultat. Ball et al påpekar också att långt ifrån alla 

lärare är övertygade av performativitetsretoriken och många av 

lärarna i deras studie tycker att det är svårt att hitta en tydlig etisk 

position i förhållande till kraven att prestera bättre resultat. De rättar 

dock in sig i ledet för att inte riskera att skolan ska bli klassad som en 

skola som underpresterar.  

 I en tid med ett utökat kontrollsystem kan lärare hamna i 

dilemman när deras egna värderingar och engagemang åsidosätts i 

jakten på mätbara prestationer och plikten att göra det som är rätt. 

Det kan således finnas en konflikt mellan vad som anses vara i 

skolans bästa intresse och vad läraren anser ligger i den enskilda 
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elevens bästa intresse. Risken är att det som blir drivande i 

utvecklingen av lärarnas undervisningspraktik är kravet att maximera 

prestationer och förbättra resultat. På så vis menar Ball (2003, 2008) 

att 1980- och 90-talens utbildningsreformer i England inte bara har 

ändrat vad pedagoger gör, utan även vilka de är. Policy blir därmed 

inte bara ett medel för att åstadkomma förändringar i system och 

organisationer utan även mekanismer avsedda att förändra lärare och 

deras undervisning och vad det innebär att vara lärare. Perryman 

(2009) skriver: “It is through the increasing culture of performativity 

and accountability that conformativity, discipline and normalisation 

is ensured” (s. 616). I min studie blir detta relevant att beakta när 

lärarna talar om sin läsundervisning i relation till det nationella 

läsförståelseprovet.  

 

Teorier om läsförståelse 

I föreliggande studie intar det nationella läsförståelseprovet i Svenska 

1 och lärarnas tolkning av vad läsförståelse är en central roll. På så vis 

är även teori om läsförståelse viktigt för att kunna diskutera lärarnas 

utsagor i relation till både läsförståelseprovet och i relation till deras 

läsundervisning. När det gäller läsning och läsundervisning 

förekommer en mängd olika begrepp för att beskriva elevers 

läskompetens. Begrepp som läsförmåga, läskompetens, lässtrategier, 

läskunnighet, läsprocesser, avkodning, läsförståelse, textförståelse, 

fiktionsförståelse, texttolkning, textrörlighet och literacy används 

parallellet men beroende på sammanhanget kan helt olika aspekter på 

läsande avses. När lärarna i denna studie talar om läsundervisning 

och om elevers läskompetens använder de begreppen ovan men det är 

inte alltid klart vad de lägger för definition i de olika begreppen. I 

föreliggande studie kommer jag att använda mig av begreppen 

läsfärdighet, läsförståelse och läskompetens och jag kommer att 

använda mig av Bråtens (2008) och Roes (2014) definitioner. Roe 

avgränsar läsfärdighet till att relatera till den tekniska delen av 

läsningen (ordavkodning, grundläggande förståelse, läsning med flyt 

och sammanhang) och läsförståelse till att handla om att sätta 

förståelsen av det lästa i fokus. Läskompetens omfattar både 

läsfärdighet och läsförståelse, och handlar om förståelse av texter, 



 

37 

 

 

läsförståelsestrategier, inställning till läsande och förmåga att 

använda läsningen i olika sammanhang (Roe, 2014). 

 I den här studien är det framför allt läsförståelse som står i 

fokus. Det nationella läsförståelseprovet avser att testa elevers 

läsförståelse och något som är viktigt i materialet är hur lärarna tolkar 

vad läsförståelse är när de talar om provet och om sin 

läsundervisning. Bråtens definition av läsförståelse är att ”utvinna och 

skapa mening genom att genomsöka och samspela med skriven text” 

(2008, s. 47). Begreppet används och avgränsas till att finna och 

skapa mening med utgångspunkt i skriven text på papper eller skärm 

inklusive grafisk framställning, kartor och bilder. I Bråtens definiton 

inkluderas inte multimodala presentationer där ljud, animationer och 

film ingår.  

 Bråten skriver att läsare, text och kontext är tre 

huvudkomponenter i läsförståelse och definitionen rymmer två olika 

grundläggande aspekter av läsförståelse som fordrar ett samspel 

mellan läsare och text. Den första aspekten handlar om en textnära 

förståelse där läsaren letar upp och får fram en mening som 

författaren lagt in i texten och som redan på förhand existerar i 

texten. För att få fram detta budskap måste läsaren göra en texttrogen 

läsning som bygger på textens bokstavliga mening och undersöka 

texten mycket noggrant. Det är avgörande för läsförståelsen att 

processen med att få författarens och textens mening klar för sig 

fungerar, men det räcker inte med det. Dessutom måste läsaren 

kunna skapa mening med utgångspunkt i texten för att få en djupare 

förståelse av texten. För detta krävs att läsaren interagerar med texten 

på olika sätt och Bråten (2008) menar att läsaren skapar mening av 

texten i sitt huvud genom att koppla samman det som står i texten 

med det läsaren vet om textens tema och om världen i stort. 

Läsförståelse uppstår när läsaren aldrig lämnar texten utan integrerar 

den med sådant som ligger utanför och som tillför texten något nytt. 

På så vis konstruerar läsaren ny mening genom att dra slutsatser av 

det lästa som går utöver textens bokstavliga innebörd. Samspelet 

mellan text och läsare definieras av ”mötet mellan en viss läsare med 

specifika egenskaper och en viss text med specifika drag” (Bråten, 

2008, s. 15), vilket betyder att två läsare inte kan förstå en text på 

exakt samma sätt. Detta synsätt får betydelse för hur lärarna i studien 
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ser på de bedömningsanvisningar som vägleder lärarna när de ska 

rätta läsförståelseprovet.  

 Det är också viktigt att beakta att läsning alltid sker i en specifik 

kontext. Enligt Bråten (2008) består läsningens kontext av två olika 

nivåer. Den första nivån handlar om syftet med läsningen, det vill 

säga själva läsuppgiften. Varför ska läsaren läsa just den här texten? 

Läsare läser texter olika beroende på om det handlar om att läsa för 

nöjes skull, på eget initiativ, som läxa, eller som prov. Syftet med 

läsningen har betydande inverkan på hur mötet mellan text och läsare 

blir och hur läsaren tolkar texten. Den andra kontextnivån placerar 

Bråten i ett sociokulturellt sammanhang där läsarens självuppfattning 

och hur olika typer av läsning värderas påverkar mötet mellan text 

och läsare. Kontexten där läsningen sker är mycket viktig när man 

pratar om läsförståelse, anser Bråten, eftersom kontexten i hög grad 

påverkar samspelet mellan läsare och text. Detta är relevant att 

beakta när lärarna i studien pratar om examination av elevers läsning 

i en provsituation respektive i klassrummet. 

 Bråten (2008) förklarar att i läsförståelse ingår flera olika 

komponenter som ordavkodning, läsflyt, språk, ordförråd, kognitiva 

förmågor, metakognition, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, 

läsförståelsestrategier, kritisk läsning och läsmotivation. Dessa 

komponenter påverkar varandra samtidigt som de påverkar 

samspelet mellan text och läsare och det är nödvändigt att förstå på 

vilket sätt de olika komponenterna bidrar till läsförståelse. Enligt 

Bråten (2008) är det dock angeläget att läsaren aldrig blir så 

fokuserade på delarna att hen glömmer att ha en helhetssyn på 

läsningen.  

 Att kunna avkoda ord och uppnå läsflyt är grundläggande för att 

kunna läsa och förstå text och sambandet ordavkodning och 

läsförståelse är starkt under de första skolåren. Sambandet är dock 

inte lika starkt under de senare skolåren där andra komponenter som 

ordförråd verkar ha större betydelse för läsförståelsen (Bråten, 2008). 

Metakognition handlar om att vara medveten om vad man gör och om 

vilken kompetens man har inom ett visst område. När det gäller 

läsförståelse betyder metakognition till exempel att läsaren vet när 

hen behöver läsa om ett stycke för att förtydliga vad det handlar om 

eller vad som är viktig eller mindre viktig information att bevara i 

minnet under den fortsatta läsningen (Olin-Scheller & Tengberg, 
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2016). Bråten (2008) skriver att förkunskaper om det som en text 

handlar om ger läsaren möjlighet att dra slutsatser och tolka 

information mot bakgrund av läsarens tidigare kunskaper på samma 

område. Informationen i texten relateras till de egna förkunskaperna 

och gör att läsaren kan fokusera på att dra slutsatser som ökar 

helhetsförståelsen av texten. Det är dock inte självklart att eventuella 

förkunskaper automatiskt aktiveras utan läsaren måste aktivt se till 

att dessa förkunskaper mobiliseras. Kunskap om skriftspråk innebär 

att läsaren har kunskaper om att olika typer av texter har olika 

särdrag som skiljer dem från varandra. Det är till exempel viktigt att 

veta vilka skillnader som gäller för skönlitteratur och sakprosa. Att 

inneha kunskap om skriftspråk innebär till exempel att ha kunskap 

om vad som karaktäreriserar olika texttyper och genrer vad gäller 

språk och struktur. Kunskap om textens innehåll och struktur gör att 

läsaren kan dra slutsatser för att förstå textens budskap och vet vad 

hen kan förvänta sig att hitta i textens olika delar. Roe (2014) 

understryker även vikten av att läsaren både kan identifiera och förstå 

texters bildspråk, både i skönlitterära texter och i faktatexter. Kritisk 

läsning innebär att kunna bedöma trovärdigheten i texten (Bråten, 

2008). Bråten (2008) betonar även att läsmotivationens betydelse för 

läsförståelse är en viktig faktor som inte bör förbises. 

Läsmotivationen kan öka betydligt om eleven får reella 

valmöjligheter, vilket inte betyder att eleverna ska välja litteratur helt 

fritt hela tiden men att till exempel få möjlighet att kunna välja mellan 

några av läraren väl valda texter. Läsmotivationen ökar även om 

eleven tydligt vet syftet med läsningen. När lärarna i den här studien 

talar om sin läsundervisning återkommer de ofta till beskrivningar 

som framför allt går att relatera till kunskaper om skriftspråk, 

bildspråk och till läsmotivation.  

 Läsförståelsestrategier beskriver Bråten (2008) som läsarens 

arbetssätt när hen försöker förstå innehållet i en text. Bråten 

definierar det som ”mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i 

verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text 

samt för att övervaka och styra sin egen textförståelse” (2008, s. 69). 

Genom användning av läsförståelsestrategier kan en bättre förståelse 

av det lästa nås. Roe (2014) och Afflerbach et al (2008) diskuterar 

begreppen läsfärdighet och läsförståelsestrategier och förklarar att det 

är viktigt att hålla isär begreppen läsfärdighet och 
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läsförståelsestrategier eftersom dessa får olika betydelse för olika 

läspraktiker. Begreppen blandas ofta ihop vilket kan bidra till 

förvirring med avseende på vilken läspraktik som avses, något som 

också sker i denna studie när några av lärarna talar om ”lässtrategier” 

i relation till läsförståelseprovet. Afflerbach et al beskriver 

läsförståelsestrategier som medvetna, målinriktade försök att 

kontrollera och modifiera läsarens ansträngningar att förstå en text. 

Ju svårare texten är för läsaren desto fler strategier behöver hen 

använda för att förstå texten. Läsfärdighet å sin sida handlar om 

automatiserade handlingar som resulterar i att förståelse av en läst 

text uppnås fort och effektivt. Läsfärdighet är ofta något omedvetet 

och när olika läsförståelsestrategier integreras och automatiseras 

slutar de att vara lässtrategier och har i stället blivit en del av läsarens 

läsfärdighet. Det finns olika skolor när det gäller undervisning i 

läsförståelsestrategier. En modell som fått stor genomslagskraft i 

svenska klassrum på senare tid är Palincsar och Browns (1984) 

modell som brukar kallas för reciprok undervisning. Undervisningen 

går ut på att lära eleverna att använda fyra centrala strategier som går 

ut på att sammanfatta, ställa frågor, reda ut och förutspå. Begreppet 

läsförståelsestrategier förekommer i studien både då lärarna pratar 

om läsundervisning och när de pratar om den egna kompetensen i 

relation till läsförståelse.  

 

Ivaničs diskursbegrepp 

Diskursbegreppet är något som är centralt i Balls arbeten och som 

också är ett användbart begrepp för att i analysen av det empiriska 

materialet upptäcka och beskriva spår av diskursiva strömningar i 

lärarnas tal om sin praktik. I denna studie ansluter jag mig till 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) definition av diskurser som 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (s. 7). I analysen av materialet utgår jag från 

förhållningssättet att olika diskurser framträder när lärarna talar om 

sin läsundervisning och tar därmed en utgångspunkt i Roz Ivaničs 

(2004) diskursbegrepp om läsundervisning.  

 Ivanič har utarbetat sitt ramverk för att kunna analysera 

varierande typer av material som relaterar till skrivundervisning som 

till exempel policydokument, intervjuer och undervisningsmaterial. 
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Ramverket erbjuder ett analytiskt verktyg för att analysera hur lärare 

talar om sin praktik för att få syn på olika diskurser och 

underliggande värderingar hos dem som uttalar sig. Varje diskurs 

består av en uppsättning uppfattningar och värderingar om läsning 

och hur man lär sig att läsa som hänger ihop med läsundervisning och 

bedömning av läsning. Ivanič förklarar att de olika diskurserna 

sammanbinder policy och praktik och att informanter ofta rör sig 

mellan de olika diskurserna. Denna rörelse kan lösa upp eller 

upprätthålla spänningar och motsägelser som kan finnas mellan de 

olika diskurserna. Precis som lärare i praktiken rör sig mellan olika 

policysträvanden så rör de sig också mellan olika diskurser om vad 

läsning är och bör vara. 

 Ivanič presenterar sex olika diskurser i förhållande till 

undervisning och lärande som hon benämner färdighetsdiskurs, 

kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs, en diskurs om 

sociala praktiker och en sociopolitisk diskurs. Hos Ivanič används 

begreppen i första hand för att skapa ett ramverk för analys av 

skrivundervisning men hon understryker att ramverket lika väl kan 

användas för att analysera läsning och läsundervisning, något som 

Hallesson (2011) och Magnusson (2011) gör i relation till 

läskompetens och läsundervisning i sina studier. Ivanič uppmuntrar 

även till att vidareutveckla ramverket i olika forskningssammanhang 

och till andra kulturella kontexter som inte är engelskspråkiga. Hon 

påpekar även att det kan finnas fler diskurser som relaterar till 

pedagogisk praktik som i vissa kontexter kan behöva läggas till eller 

bytas ut i ramverket.  

 Liberg (2009) har översatt diskursbegreppen till svenska i en 

studie om genrepedagogik sett ur ett didaktiskt perspektiv och i 

föreliggande studie är det Libergs svenska begrepp som jag använder 

mig av. Jag använder mig dock inte av de sex diskursbegreppen 

synonymt med eller med samma fokus på de språkliga handlingarna 

som hos Liberg och Ivanič och väljer att kalla de olika diskurserna 

färdighetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs, kreativitetsdiskurs, 

policydiskurs och ideologisk diskurs. Med utgångspunkt i Ivaničs 

diskursbegrepp beskriver jag nedan hur jag utifrån ett läsperspektiv 

använder de olika diskurserna för att analysera resultaten i denna 

studie. 
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 Färdighetsdiskursen handlar om läsning som en färdighet med 

fokus på ordavkodning och förståelse av meningar. För att lära sig 

läsa betonas vikten av fonologisk medvetenhet, automatisering av 

avkodningen, att läsa korrekt och med flyt. Läsförståelse handlar först 

och främst om lästeknik och om att förstå en text på ord- och 

meningsnivå. Det gäller också för läsaren att förstå hur olika stycken i 

en text hänger ihop och att kunna uppfatta till exempel textbindning. 

Läsandet ses som skilt från skrivandet och undervisningen är oftast 

både explicit och preskriptiv. Om arbete med läsförståelsestrategier 

inte integreras i undervisningen utan behandlas som isolerade 

tekniker hamnar det inom färdighetsdiskursen där hänsyn inte alltid 

tas till läshandlingens kontext. 

 Processdiskursen skiftar fokus från läsning som produkt till 

läsning som process och här står läsprocesser och integrerade 

läsförståelsestrategier i centrum. Att lära sig läsa innebär bland annat 

att över tid erövra och integrera olika läsförståelsestrategier i sitt 

läsande och att därmed bli medveten om hur man läser. Att bygga upp 

en förförståelse för det som ska läsas och förstås är centralt. 

Läsprocesserna står för kognitiva mentala processer och är något 

implicit medan procedurerna med läsförståelsestrategier kan läras ut 

explicit. Dessa element kan vara föremål för en explicit undervisning 

där målet är att höja kvaliteten på slutresultatet, det vill säga det ska 

leda till bättre förståelse av den lästa texten.  

 Genrediskursen uppmärksammar skillnader mellan olika genrer. 

Eleverna ska lära sig vad som kännetecknar olika typer av texter som 

till exempel skönlitterära, informativa och argumenterande texter. 

Fokus riktas mot textens syfte, underliggande budskap, form och 

funktion och hur man kan förstå texter som helheter i en kontext. 

Undervisningen är explicit och preskriptiv och handlar om hur de 

olika genrerna är uppbyggda vad gäller form och innehåll samt att 

språkbruket varierar mellan formellt och informellt beroende på 

textens kontext och syfte. Genrediskursen omfattar även elevens eget 

skrivande eftersom eleverna måste lära sig om olika texttyper för att 

kunna skriva liknande texter själva. 

 Kreativitetsdiskursen lägger fokus på den skrivna textens 

innehåll och läsarens mottagande av texten. Utgångspunkten är att 

läsning är ett uttryck för elevens kreativa förmåga där eleven kan 

relatera textens innehåll till sig själv och till sin egen erfarenhet. 
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Centralt för undervisingen är elevens egen tolkning av det lästa och 

läshändelsen ses som en identitetsutvecklande handling. Läsning har 

sitt eget värde och utgår från att man blir en bättre läsare om man 

läser mycket och om man läser sådant som man personligen tycker är 

intressant och inspirerande. Läslust hör tätt ihop med 

kreativitetsdiskursen. Att lära sig läsa och skriva hänger samman och 

olika färdigheter undervisas implicit eftersom eleverna antas lära sig 

av det som intresserar dem.  

 Policydiskursen kallar jag den diskurs som Ivanič benämner den 

sociopolitiska diskursen och som omfattar läsande i en bredare och 

mer politisk kontext. Ivanič framhåller här att texter kommer till och 

att läsning sker i en historisk och politisk kontext och refererar till 

aspekter som samhälle, politik, maktrelationer, sociala krafter och 

förändringar. Ett viktigt element är den kritiska läsningen som syftar 

till att utveckla eleverna som samhällsmedborgare. 

Läsundervisningen är explicit och ska göra eleverna medvetna om hur 

författare-läsare-relationer konstrueras och att sociala, kulturella och 

historiska förhållanden påverkar hur texter kommer till och hur de 

kan förstås. I denna studie är det specifikt läsande i relation till policy 

som till exempel nationella prov, ämnesplaner och olika 

bedömningspraktiker som lyfts fram.  

 Den ideologiska diskursen ersätter den diskurs som Ivanič kallar 

diskursen om sociala praktiker även om den till viss del innehåller 

samma element som hos Ivanič. I denna diskurs läggs stor vikt vid 

själva läshändelsen och vid vad läsning är och bör vara. 

Undervisningen är implicit i det att eleverna ska lära sig genom ett 

meningsfullt deltagande i en läsundervisning som ska ge möjlighet till 

identifikation genom att eleverna ska kunna kan identifiera sig med 

olika värderingar, syften och mål. Viktiga element är stöttning och 

interaktion med läraren och med andra elever och att eleven/läsaren 

ingår i olika läspraktiker både i och utanför skolan. Läsning för 

allmänbildning och bildning samt uppfattningar om den goda 

läsundervisningen fokuseras och en värdegrundsdimension spelar en 

framskjutande roll i den ideologiska diskursen. 
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Kapitel 4 Metod och material 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om washbackeffekter 

från nationella prov på lärares undervisning. Detta gör studien genom 

att undersöka svensklärares undervisning i relation till 

läsförståelseprovet i Svenska 1 på gymnasiet med ett specifikt fokus 

på policyaspekter och på läsundervisning. Forskningsfrågorna 

handlar om lärarnas uppfattningar om provet, vilka washbackeffekter 

av provet som går att urskilja i lärarnas tal och om hur lärarnas 

förståelse av och operationalisering av policydokumentens 

skrivningar om läsning kan förstås i relation till det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1. För att lära känna exempel på hur den 

lokala och professionella kontexten ser ut och därmed kunna svara på 

studiens forskningsfrågor behövde jag få tillgång till svensklärares 

uppfattningar och resonemang om dels deras läsundervisning, dels 

vilken påverkan det nya nationella provet i Svenska 1 har fått på deras 

undervisning. Därför valde jag att genomföra intervjuer med 

svensklärare med erfarenhet av undervisning i kursen Svenska 1.  

 

Studiens design och materialöversikt 

Den empiriska undersökningen delades upp i två delstudier som 

genomfördes med olika fokus och därmed olika förutsättningar. 

Delstudie 1 genomfördes i form av en pilotstudie och tre 

fokusgruppintervjuer där lärarnas uppfattningar om det nationella 

provet i Svenska 1 stod i direkt fokus. Delstudie 2 bestod av en serie av 

fyra stycken individuella intervjuer med fem lärare under ett läsår då 

de undervisade i kursen Svenska 1. I delstudie 2 stod lärarnas 

läsundervisning i fokus och delstudien avslutades med att de fem 

lärarna samlades till en gemensam gruppintervju i slutet av läsåret. 

Avsikten är att de två delstudierna ska ses som en helhet som 

kompletterar varandra. Förutom att ge kunskap om hur 

läsundervisningen kan se ut i den kurs som avslutas med ett nationellt 

läsförståelseprov kunde delstudie 2 också bidra med svar på frågor 

som uppstått i och med genomförandet av delstudie 1. Studien bygger 

på en abduktiv ansats i så måtto att forskningsprocessen har varit 

öppen och successivt formats utifrån de frågor och behov som 

uppstått under studiens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008; Fejes & 
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Thornberg, 2009). Intervjuguiderna för delstudie 2 har till exempel 

inte varit färdiga innan studiens empiriska del påbörjades utan har 

inför varje nytt intervjutillfälle konstruerats utifrån frågor som väckts 

efter det förra intervjutillfället.  

 Samtliga intervjuer, både i fokusgrupperna i delstudie 1 och i 

serien av enskilda intervjuer i delstudie 2, spelades in med hjälp av en 

diktafon. Även pilotstudiens intervju transkriberades och ingår i 

materialet i delstudie 1. Intervjuerna i delstudie 2 transkriberades 

fortlöpande under studiens gång. Materialet i studien består således 

dels av transkriberade intervjuer från delstudie 1 och delstudie 2, dels 

av det textmaterial som lärarna i delstudie 2 delgav mig löpande 

under läsårets gång. Intervjumaterialet för fokusgrupperna i delstudie 

1 redovisas nedan i tabell 1:  

 
Tabell 1: Material i delstudie 1 

 
Fokusgrupp Deltagande lärare Tidpunkt för 

intervjun 

Inspelningens 

längd 

Dan Anderssonskolan Olivia, Petra, Rebecka, Sandra Mars 2015 1 timme 24 minuter 

Karin Boyeskolan Anders, Birgitta, Carolina Juni 2015 1 timme 13 minuter 

Pär Lagerkvistskolan Daniel, Elisabeth, Fredrik Augusti 2015 1 timme 18 minuter 

Edit Södergranskolan Gabriella, Helene, Ingrid September 2015 1 timme 17 minuter 

 

 

I delstudie 2 genomfördes som beskrivits ovan en intervjuserie om 

fyra enskilda intervjuer med de fem deltagande lärarna samt en 

avslutande gruppintervju. Intervjumaterialet för de enskilda 

intervjuerna och den avslutande gruppintervjun i delstudie 2 

redovisas nedan i tabell 2:  
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Tabell 2: Material i delstudie 2 

 
Lärare Tidpunkt för  

intervjun 

Inspelningens 

längd 

Total  

samtalstid 

Jenny Augusti 2015 47 minuter  

 

 

 

4 timmar 11 minuter 

 November 2015 1 timme 8 minuter 

 Mars 2016 1 timme 2 minuter 

 Maj 2016 1 timme 14 minuter 

Karin Augusti 2015 1 timme 2 minuter  

 

 

 

4 timmar 30 minuter 

 November 2015 1 timme 5 minuter 

 Mars 2016 1 timme 4 minuter 

 Maj 2016 1 timme 19 minuter 

Linnea Augusti 2015 1 timme 3 minuter  

 

 

 

3 timmar 43 minuter 

 November 2015 1 timme 7 minuter 

 Mars 2016 50 minuter 

 Maj 2016 53 minuter 

Magnus Augusti 2015 1 timme 11 minuter  

 

 

 

4 timmar 43 minuter 

 November 2015 1 timme 14 minuter 

 Mars 2016 1 timme 1 minut 

 Maj 2016 1 timme 17 minuter 

Nora Augusti 2015 58 minuter  

 

 

 

4 timmar 17 minuter 

 November 2015 1 timme 4 minuter 

 Mars 2016 1 timme 1 minut 

 Maj 2016 1 timme 14 minuter 

Gemensam  

gruppintervju 

Juni 2016 1 timme 34 minuter 1 timme 34 minuter 

 

 

Jag har även i delstudie 2 fått ta del av alla texter med tillhörande 

arbetsuppgifter som lärarna tog in i klassrummet för sin kurs i 

Svenska 1 under läsåret 2015/2016. I intervjuerna har lärarna 

förklarat sina urvalsprinciper, vilket syfte som har legat bakom varje 

textval och vad lärarna har velat att eleverna ska lära sig genom att 

arbeta med texterna. Lärarna fick också löpande under året ta del av 
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den förteckning jag förde över de texter de använde i kursen och vilka 

syften och motiv som låg bakom deras textval, och därmed gavs de 

möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter eller 

missuppfattningar från min sida. De förteckningar som upprättades 

över de texter som lärarna i delstudie 2 använde i undervisningen har 

inte analyserats utan de har fungerat som samtalsunderlag vid 

inledningen av intervjuerna. Jag har inte heller inom ramen för denna 

licentiatuppsats haft möjlighet att analysera textmaterialet eller de 

arbetsuppgifter som lärarna har använt när de har arbetat med 

texterna. 

 Det finns många viktiga lärarröster i denna uppsats och jag har 

därför valt att låta lärarna som deltar i studien komma till tals i 

förhållandevis många citat för att på så sätt försöka få fram lärarnas 

röster och deras erfarenheter. Det har i min presentation av lärarnas 

utsagor inte varit min avsikt att jämföra olika grupper av lärare eller 

att väga enskilda lärares utsagor mot varandra för att kontrastera vem 

som säger vad. Jag har snarare genom citaten velat ge de 

medverkande lärarna en sorts gemensam röst för att låta det de säger 

få en mer innehållsmässigt framträdande roll. Urvalet av citaten som 

finns med i uppsatsen ska i huvudsak ses i ett grupperspektiv där ett 

citat antingen representerar utsagor som har återkommit hos flera av 

studiens lärare eller ska ses som en byggsten som bidrar till att bygga 

upp en samlande helhet där mönster i lärarnas gemensamma 

erfarenheter kunnat framträda. I de fall enskilda lärarröster varit 

viktiga att särskilt lyfta fram har detta skrivits fram i texten. 

 

Val av metod 

Valet att genomföra studien i form av kvalitativa intervjuer motiveras 

med att jag ville försöka fånga svensklärares tal och uppfattningar om 

dels det nationella provet i Svenska 1 och vilken påverkan provet har 

fått på deras undervisning, dels om lärarnas läsundervisning. I den 

kvalitativa intervjun kan olika diskurser framträda (Tanggaard, 2009) 

och den semistrukturerade intervjun ger informanterna möjlighet att 

lyfta fram egna synpunkter och frågor (Bryman, 2011). Den 

semistrukturerad intervju har också ett tydligt fokus för intervjun 

även om formen ger möjlighet till en mer flexibel intervjuprocess 

(Bryman, 2011; Repstad, 2007). Genom att välja intervjuer som 
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metod hoppades jag kunna få syn på olika diskurser om lärarnas 

tolkning av hur läsundervisning kan iscensättas i klassrummet och 

diskurser om hur lärarna samtidigt både är ’policy subjects’ - objekt 

för policy och olika krav från politiker och skoladministratörer – och 

’policy actors’ - aktörer som genom sina handlingar medverkar till att 

göra policy (Ball et al, 2012).  

 Mitt val av den semistrukturerade intervjun motiveras av att jag 

ville ge lärarna möjlighet att ta upp saker till diskussion som jag 

kanske inte tänkt på, samtidigt som jag ville säkerställa att samtalet 

inte vandrade för långt i väg från de frågor som var mitt fokus. Jag 

ville även i intervjuerna försöka uppnå ett samtalsklimat som i så stor 

utsträckning som möjligt liknade ett vanligt samtal, varför formen för 

den semistrukturerade intervjun passade mitt syfte. Även om jag hade 

en intervjuguide med specifika frågor och teman som jag ville ta upp 

under intervjuerna hade lärarna i båda delstudierna fortfarande stor 

frihet att formulera sina svar och även att ta upp saker som inte stod i 

intervjuguiden. Genom att försöka vara följsam i den 

semistrukturerade intervjun och inte tvinga lärarna att förmedla sina 

åsikter om just det som jag var intresserad av utan snarare följa upp 

de teman och samtalsämnen som lärarna initierade ville jag även 

försöka komma närmare lärarnas vardagspraktik.  

 Intervjuer i fokusgrupper är lämpliga när ett specifikt tema står i 

fokus och som deltagarna får diskutera förhållandevis fritt (Bryman, 

2011; Justesen & Mik-Meyer, 2013; Wibeck, 2010). Valet av 

fokusgruppintervjuer för delstudie 1 passade mitt syfte då det var 

nationella provet i Svenska 1 som stod i fokus och eftersom det i en 

diskussion mellan flera personer finns möjlighet för flera olika åsikter 

att komma fram. Med hjälp av diskussionerna i fokusgrupperna 

kunde därmed deltagarnas olika perspektiv och synsätt komma fram 

på ett sätt som kanske inte hade varit möjligt vid enskilda intervjuer. 

Att intervjua personer i grupp kan även ge en betydligt fylligare 

information då en större mångfald av idéer kan träda fram än i 

individuella intervjuer eftersom lärarna i gruppen kan känna sig 

tryggare och mindre exponerade (Repstad, 2007; Wibeck, 2010). 

Valet av just tre till fyra lärare per fokusgrupp motiveras med att det 

är ett antal som kan ge ett mer dynamiskt samtal än vid en 

parintervju samtidigt som en rörig eller hämmande effekt som kan 

uppstå i en grupp med för många medlemmar undviks. Nackdelarna 
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med intervjuer i fokusgrupper kan vara att forskaren inte kommer åt 

de enskilda individernas åsikter om deltagarna upplever att deras 

åsikter avviker från normen eller från de andra gruppmedlemmarnas 

åsikter (Wibeck, 2010). Det är dock min uppfattning att alla lärarna i 

mina fokusgrupper kom till tals och fick någorlunda likvärdigt 

talutrymme och att en tillåtande atmosfär rådde som gav de olika 

deltagarna utrymme att även uttala motsatta åsikter.  

 Fokusgrupper kan antingen bestå av naturliga grupper bestående 

av lärare från samma skola som redan känner varandra, eller av lärare 

från olika skolor (Bryman, 2011). I en tillfälligt sammansatt grupp 

riskerar man att samtalet kan bli konstlat och inte flyter på naturligt. 

Fördelen kan dock vara att deltagarna inte kan utgå från en 

gemensam förförståelse utan måste explicit uttala vad de grundar sina 

uppfattningar på (Wibeck, 2010). I en naturlig grupp kan 

samtalsklimatet å andra sidan bli mer avspänt än i en grupp med 

individer som inte känner varandra på förhand. Däremot riskerar 

man i naturliga grupper att redan existerande samspelsmönster och 

statusskillnader inverkar på diskussionen eller att diskussionen kan 

komma att utgå från olika antaganden som deltagarna tar för givna 

och därmed inte anser sig behöva uttala högt (Bryman, 2011; Wibeck, 

2010). I delstudie 1 deltog tretton lärare på fyra olika skolor och 

fokusgruppintervjuerna genomfördes med naturliga grupper, dels av 

rent praktiska skäl eftersom det under den tidsperiod projektet 

genomfördes helt enkelt inte var genomförbart att få ihop tre till fyra 

lärare från olika skolor med geografisk spridning, dels för att 

fördelarna med att lärarna skulle kunna prata så avslappnat som 

möjligt med varandra klart övervägde nackdelarna. Om det fanns 

fasta mönster mellan lärarna som deltog i fokusgruppintervjuerna så 

var det inget som jag som intervjuare märkte. Lärarna tycktes snarare 

intresserade av att diskutera med varandra och intervjuerna hade 

kunnat pågå betydligt längre än den avsatta tiden.  

 För att undersöka vilka motiv som ligger bakom lärarnas 

utformning av undervisningen vad gäller läsning valde jag i delstudie 

2 att följa fem lärare som arbetade på fyra olika skolor genom att göra 

fyra individuella intervjuer och en gemensam gruppintervju under ett 

läsår då de undervisade i kursen Svenska 1. Ingen av lärarna i 

delstudie 2 ingick i delstudie 1. I denna delstudie riktades intresset 

mot att i ett policyperspektiv försöka förstå vilka didaktiska val som 
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ligger bakom lärarnas läsundervisning och vilka olika diskurser i 

relation till lärarnas beskrivning av sin läsundervisning som gick att 

urskilja. Även för detta passade den kvalitativa intervjun bra eftersom 

lärarna då gavs möjlighet att resonera om vad som låg bakom de val 

de gjorde för sin undervisning och vad de ville att eleverna skulle lära 

sig genom att läsa olika texter. Den semistrukturerade intervjun gav 

även i delstudie 2 utrymme för lärarna att ta upp ämnen och teman 

som låg utanför intervjuguiderna, samtidigt som jag också kunde se 

till att diskussionerna under samtalen berörde de frågor som var av 

intresse för att kunna besvara studiens forskningsfrågor.  

 De fem lärare som ingick i delstudie 2 samlades även 

avslutningsvis till en gemensam gruppintervju i slutet av läsåret. 

Syftet med att sammanföra de fem lärarna i slutet av intervjuserien 

var att låta lärarna tillsammans reflektera över de olika teman som jag 

under läsåret uppfattat att de i deras tal ofta återkom till. Istället för 

att låta dem samtala om samma frågeställningar som under de 

enskilda intervjuerna eller som fokusgrupperna i delstudie 1 

diskuterat bad jag lärarna i den avslutande gruppintervjun i delstudie 

2 reflektera över vad de själva trodde de bakomliggande orsakerna till 

att de uttalade sig som de gjorde under intervjuserien kunde vara. Jag 

väljer här att inte kalla den avslutande gruppintervjun för en 

fokusgrupp. Enligt min tolkning av fokusgruppintervjun är det en 

specifik fråga eller ett avgränsat tema som står i centrum för en 

fokusgruppintervju och de som deltar i intervjun har samlats med det 

enda syftet att diskutera den av forskaren utsedda specifika frågan. I 

en gruppintervju finns ett större utrymme för flera teman och även 

teman som forskaren själv inte initierat att få ta plats och utforskas 

under intervjutillfället (Wibeck, 2010).  

 

Urval av informanter 

I denna studie medverkar arton lärare från sex olika skolor på sex 

olika orter. Ett målinriktat urval skedde eftersom studiens intresse 

riktar sig mot svensklärares läsundervisning och uppfattningar om 

det nationella provet i kursen Svenska 1 på gymnasiet. De 

urvalskriterier som ställdes upp för att delta i studien var att alla 

lärare skulle vara verksamma svensklärare på gymnasiet med 

erfarenhet av att undervisa i kursen Svenska 1. Lärarna skulle även ha 
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erfarenhet av att ha varit med om att genomföra det nationella provet 

i kursen Svenska 1 minst en gång. För delstudie 2 skulle lärarna 

dessutom uppfylla kriteriet att de under det läsår som studien pågick 

skulle ha undervisning i minst en klass i kursen Svenska 1. Eftersom 

mitt intresse inte riktades mot eventuella olikheter mellan olika 

program specificerades inte heller ett önskemål om att lärarna skulle 

undervisa på särskilt utvalda program. 

 Initialt kontaktade jag samtliga svensklärare på elva olika 

gymnasieskolor på tio olika orter, antingen genom att skicka ett mejl 

direkt till hela ämneslaget eller genom att via mejl kontakta en 

svensklärare som vidarebefordrade mitt mejl till övriga svensklärare 

på skolan. Tillvägagångssättet styrdes av möjligheten att lätt få 

tillgång till lärarnas mejladresser. I mejlet beskrev jag kortfattat de 

båda delstudierna och skrev att jag ville komma i kontakt med 

svensklärare som kunde tänka sig att delta i någon av delstudierna. 

Därefter fick de lärare som visat intresse för att delta välja vilken 

delstudie de ville medverka i. Samtliga skolor som kontaktades erbjöd 

en blandning av studieförberedande och yrkesinriktade program.2 

Från en del skolor fick jag aldrig något svar trots upprepade 

kontaktförsök, och jag fortsatte att kontakta skolor tills jag hade fått 

ihop det antal lärare som jag bedömde var lämpligt till varje delstudie 

och som uppfyllde urvalskriterierna. Lärarna som deltog i delstudie 1 

arbetade både på yrkesinriktade och studieförberedande program 

medan slumpen gjorde att alla fem lärarna i delstudie 2 just det 

läsåret undervisade i kursen Svenska 1 på ett studieförberedande 

program. 

 Att valet föll på att genomföra fyra fokusgruppintervjuer i 

delstudie 1 beror på att jag bedömde att det var ett lagom antal för att 

belysa de teman som jag ville att fokusgrupperna skulle diskutera. 

Dessutom ansåg jag att fyra fokusgruppintervjuer för delstudie 1, 

tillsammans med intervjumaterialet från delstudie 2, skulle skapa ett 

material som var hanterbart inom ramen för en licentiatuppsats. Att 

det blev just fem lärare som deltog i delstudie 2 berodde på en 

kombination av planeringen av studien och en slump. Till en början 

                                                

 
2 Studieförberedande program är de gymnasieprogram som förbereder för högskolestudier, till 
exempel de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen. Yrkesinriktade program är 
de program som förbereder eleverna för en yrkesexamen, till exempel bygg- och 
anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. 
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bestämdes det att tre lärare var ett lämpligt antal att följa under ett år 

med tanke på den mängd material delstudiens upplägg skulle skapa. 

Jag bestämde mig dock snabbt för att jag ville ha med ytterligare en 

lärare eftersom studien skulle pågå under en så pass lång tid som ett 

helt läsår och många saker kan inträffa under ett läsår som kan 

påverka lärarna att vilja avbryta sin medverkan i studien. Med bara 

tre lärare skulle delstudien bli mycket sårbar om en av lärarna skulle 

byta tjänst eller bli sjukskriven under läsåret. När jag sökte efter en 

fjärde lärare till studien fick jag samtidigt kontakt med två lärare som 

gärna ville medverka i just delstudie 2. Jag bestämde mig snabbt för 

att inkludera båda i studien då jag bedömde att de både skulle kunna 

berika studien med fler perspektiv och att jag skulle kunna hantera 

den extra mängd material som skulle skapas.  

 

Genomförande 

Alla deltagare i studien fick efter en inledande kontakt via mejl ett 

informationsbrev som beskrev de olika delstudiernas upplägg och vad 

som förväntades av dem som deltagare (se bilaga 1 och 3). Denna 

information upprepades även muntligt vid tillfället för 

fokusgruppintervjuerna i delstudie 1 och vid den första träffen med de 

enskilda lärarna i delstudie 2. Då lärarna tackat ja till att medverka 

skickades även en samtyckesblankett via mejl som skrevs under och 

samlades in innan intervjuerna ägde rum (se bilaga 2 och 4). Lärarnas 

rektorer kontaktades också och informerades både om studiens syfte 

och att lärare på deras skola ville delta i studien. Samtliga rektorer 

uttryckte sig positivt till att jag kom till deras skolor och intervjuade 

lärare. Anledningen till att jag valde att kontakta lärarna direkt och 

inte gick genom deras rektorer först var att jag ville skapa en direkt 

relation mellan mig och lärarna så att de inte skulle känna det som att 

medverkan i studien var något som trycktes på dem uppifrån.    

 Under våren 2015 genomfördes först en pilotstudie varefter en 

justering av intervjuguiden till fokusgrupperna skedde. Då 

pilotstudien under analysarbetet inte skiljde sig nämnvärt från de 

andra fokusgrupperintervjuerna och visade sig innehålla värdefull 

information ingår även den i det samlade materialet. Efter 

pilotstudien genomfördes delstudie 1 i form av tre ytterligare 

fokusgruppintervjuer. Fokusgrupperna träffades en gång och bestod 
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av tre till fyra lärare som arbetade på samma skola. Intervjuerna tog 

cirka en timme och femton minuter vardera och genomfördes i juni, 

augusti och september 2015.  

 Tanken var från början att genomföra delstudie 1 i så nära 

anslutning som möjligt till genomförandet av det nationella provet i 

Svenska 1 för att lärarna skulle ha provet så färskt som möjligt i 

minnet. I ungdomsskolan brukar de nationella proven skrivas i slutet 

av kursen vilket innebär att de allra flesta eleverna skriver det 

nationella provet i Svenska 1 i slutet av april, varför min avsikt var att 

intervjua lärarna under maj månad. På grund av lärarnas 

arbetsbelastning under denna tidsperiod var det dock inte möjligt 

utan intervjuerna fick vänta tills lärarna kände att de hade tid att 

träffa mig. Således ägde de första två intervjuerna rum under 

studiedagarna i juni och augusti och den sista intervjun genomfördes i 

mitten på september. Om förskjutningen i tid gentemot den 

ursprungliga planeringen har påverkat lärarnas tankar eller 

uppfattningar om provets påverkan på deras undervisning är svårt att 

avgöra, men kanske att en liten distans till genomförandet av provet 

gynnade samtalet under intervjuerna då lärarna diskuterade provet 

utifrån ett större sammanhang snarare än att fastna i resonemang om 

bedömning av vissa specifika frågor på provet. Även om intervjuerna 

skedde under tre olika månader så var de ändå förhållandevis 

samlade i tid och det är min bedömning att det inte påverkat 

resultatet i någon större utsträckning. För alla tre 

fokusgruppintervjuerna användes samma intervjuguide (se bilaga 5). 

 Lärarna i delstudie 2 intervjuades under fyra olika tillfällen 

under kursens gång; vid skolstarten i augusti, i november, i mars och i 

maj. Varje intervjutillfälle tog cirka en timme i anspråk. Under läsåret 

fick jag även ta del av lärarnas textunderlag och tillhörande 

arbetsuppgifter för undervisningen i Svenska 1. Vid intervjuerna med 

de enskilda lärarna hade varje intervjutillfälle några gemensamma 

frågeställningar med olika teman, som till exempel arbetet med olika 

texter och hur lärarna såg på läsning, bedömning och kursens 

kunskapskrav för läsning, för varje tillfälle (se bilaga 6-10). Varje 

intervjutillfälle inleddes med att jag och läraren gick igenom vilka 

texter som använts i undervisningen sedan det förra intervjutillfället 

och läraren fick berätta om vad som låg bakom just de textvalen och 

hur de hade arbetat med texterna. Sedan gjordes individuella 
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uppföljningar på sådant som vid transkriberingen av den föregående 

intervjun visade sig vara av intresse för studien och som jag ville följa 

upp med en fördjupad diskussion. Efter det kretsade återstoden av 

intervjun kring de teman som valts ut för just det intervjutillfället. I 

delstudie 2 ville jag även försöka fånga vilket avtryck en ny styrning i 

form av ett nationellt prov kan få i praktiken och hur lärare kan tala 

om påverkan på undervisningen av det nationella provet när provet 

inte är lika tydligt fokuserat i intervjusituationen som i 

fokusgruppintervjuerna. Därför valde jag i delstudie 2 att aldrig själv 

initiera det nationella provet som samtalsämne under de första tre 

intervjuerna utan väntade tills lärarna själva tog upp frågan.  

 Inför intervjuerna och under arbetet med intervjuguiderna 

funderade jag på hur mycket jag skulle förbereda intervjupersonerna 

inför intervjuerna. Det kan tyckas självklart att informanterna ska få 

veta exakt vad intervjun kommer att handla om men då riskerade jag 

att kanske inte komma åt de åsikter och attityder som kan dyka upp i 

en mer spontan samtalssituation. Hur väl informanterna är 

införstådda med det forskaren vill få syn på påverkar självklart 

intervjuns innehåll (Kvale, 2006). Även om intervjuerna i min studie 

inte i särskilt stor mån kom att handla om känsliga eller 

kontroversiella ämnen valde jag ändå att inte låta lärarna ta del av 

intervjuguiderna i förväg för att inte styra dem mot överlagda och 

tillrättalagda svar. Däremot hände det vid varje intervju i delstudie 2 

att vi kom överens om att göra en uppföljning på en eller flera frågor 

vid nästa intervjutillfälle varvid lärarna på så vis fick en chans att 

tänka igenom och omformulera sina svar. För att påverka lärarna i 

delstudie 2 så lite som möjligt ville jag även vänta till den avslutande 

intervjun med frågor som tydligt handlade om det nationella provets 

påverkan på undervisningen.  

 

Analysprocess 

Det material som skapats i studien är omfattande och av praktiska 

skäl har jag varit tvungen att prioritera vissa delar framför andra. Det 

jag har valt att fokusera på är det material som varit relevant för att 

svara på de tre forskningsfrågorna. Transkriberingarna av 

intervjuerna utgör det huvudsakliga materialet och har varit föremål 

för en innehållsanalys av lärarnas utsagor. För att underlätta för 
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läsningen både vid analysen och vid presentationen av citat kan det 

vara en fördel om transkriberingarna av intervjumaterialet har en 

skriftspråklig inriktning (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Därför valde jag att transkribera alla intervjuerna med ett 

innehållsfokus varför transkriberingarna ligger nära skriftspråket.  

 Analysen av intervjumaterialet har skett i form av en stegvis 

process. Efter genomlyssning av intervjuerna transkriberades de med 

ett fokus på innehållet eftersom avsikten inte har varit att fokusera på 

hur lärarna har sagt något utan vad de har sagt. 

Transkriberingsarbetet pågick fortlöpande under hela det år som 

empirin samlades in. Till en början läste jag igenom 

transkriberingarna flera gånger med överstrykningspennor i olika 

färger i handen. Olika färger fick representera de övergripande spår 

som jag först identifierade och som handlade om det nationella provet 

i Svenska 1, påverkan av provet, läsundervisning och om läsförståelse. 

Under läsningen av transkriberingarna skrev jag även nyckelord i 

marginalerna om vad lärarna talade om, som till exempel om det de 

sa var positivt eller problematiskt i relation till det nationella provet 

och olika former av påverkan utifrån de tre delproven.  

 Nästa steg i analysprocessen blev att intervjumaterialet med 

hjälp av nyckelorden sorterades och kodades i olika teman och 

underteman med hjälp av dataprogrammet NVivo11. Det tema där 

lärarna talar om sådant som de uppfattar som problematiskt med 

läsförståelseprovet kodades med underteman som till exempel för 

snäva tolkningsramar i bedömningsanvisningarna eller glappet 

mellan provet och kursens kunskapskrav. Detta arbete gjordes två 

gånger med ungefär ett års mellanrum. Anledningen till detta var att 

jag i slutskedet av uppsatsarbetet ville gå igenom materialet en gång 

till för att se om en viss distans både till insamlandet av empirin och 

de inledande analyserna skulle göra att jag fick syn på andra saker i 

materialet. Efter denna andra genomgång av materialet i NVivo11 

skedde vissa justeringar i analysen så att de teman som handlade om 

läsförståelse fick större utrymme både i analysen och i den färdiga 

texten.  

 De teman och underteman som framträdde i denna fas har varit 

vägledande för hur de tre resultatkapitlen har organiserats och i 

resultatkapitlen har de till stor del använts vid rubriksättningen. I 

kapitel fem har jag samlat de teman som handlar om de uppfattningar 
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om det nationella provet i Svenska 1 som framträder i lärarnas tal. 

Utsagor om de tre delproven kodades med fokus på sådant som lyftes 

som positivt, och som problematiskt. Exempel på sådant som lyftes 

som positivt var att sambedömningen av proven ansågs som bra 

fortbildning under det att det som sågs som mer problematiskt var 

hur man ska kunna mäta tolkning av läsning på ett objektivt sätt. I 

kapitel sex återfinns de teman som handlar om hur lärarna talar om 

sin läsundervisning, hur lärarna talar om att det nationella provet har 

påverkat undervisningen samt hur lärarna påverkats av provet. Dessa 

teman berör bland annat hur lärarna förbereder eleverna för provet 

och huruvida de känner sig styrda av det nationella provet. I kapitel 

sju behandlas teman som bland annat handlar om hur lärarna ser på 

examination av läsning och om lärarnas förståelse av vad läsförståelse 

innebär.  

 Det sista steget i analysen bestod av att sätta teman och 

underteman i relation till det teoretiska ramverket och tolka lärarnas 

utsagor i ljuset av de olika teoretiska begreppen. Olika aspekter av 

policygörande har varit i fokus varvid nyckelord som lärare som aktör 

och objekt för policy, lokal, professionell och extern kontext, parallella 

policysträvanden och performativitet relaterats till lärarnas utsagor. 

För utsagor relaterade till läsförståelse och läsundervisning har 

Ivaničs (2004) diskursbegrepp och teori om läsförståelse (Bråten, 

2008; Roe, 2014) varit av betydelse.  

  

Lärare i forskarrollen  

Att vara väl förtrogen med och ha en professionell kunskap om 

verksamheten i det fält man utforskar kan göra att det kan gå lättare 

att få tillträde till fältet. Det kan dock även vara problematiskt 

eftersom det finns en risk att forskaren börjar värdera snarare än att 

ge precisa beskrivningar av det som sker (Bryman, 2011). Det finns en 

risk att man blir mer benägen att välja sida om det är kollegor i fältet 

som man observerar samtidigt som det finns stora fördelar då ett 

personligt intresse hjälper att hålla motivationen uppe under 

forskningens många gånger slitsamma vardagsarbete (Repstad, 

2007). Det är även en fördel att ha god kännedom om den miljö man 

vistas i då man på ett bättre sätt kan förstå vad som sker och därmed 

kan undvika att dra felaktiga slutsatser (Repstad, 2007). Att jag själv 



 

57 

 

 

är svensklärare som har brottats med just de frågor jag intervjuade 

andra svensklärare om kan ha bidragit till att ge mig tillträde till fältet 

och till att ge mig legitimitet bland lärarna. Samtidigt har jag varit 

tvungen att vara på min vakt med att inte bli någon sorts budbärare 

för de lärare som är med i studien. 

 Det gäller således att hitta gränsen mellan lagom och för stor 

identifikation och att inte bli så engagerad av det som sker att man 

lämnar sin forskarroll och förlorar den akademiska distansen 

(Bryman, 2011; Repstad, 2007). Jag har också hela tiden försökt vara 

medveten om att det finns en risk med att jag skulle kunna identifiera 

mig så mycket med de personer som ingår i undersökningen att syftet 

med studien skulle kunna komma i skymundan. Som svensklärare 

som skulle intervjua andra svensklärare gällde det också att vara på 

sin vakt med att utgå från min egen förförståelse av frågorna som 

skulle diskuteras. Det är lätt hänt att man som ämneskollega utgår 

från ett förutfattat samförstånd som kanske inte finns där och därmed 

hamnar i ett förgivettagande eftersom den som intervjuar och de som 

blir intervjuade har samma referensramar och ämneskultur. 

Slutsatser kan då komma att dras på felaktiga grunder. Därför är det 

viktigt att forskaren är medveten om sina egna värderingar och 

förutfattade meningar när studien ska designas och analyseras 

(Loseke, 2013). Att lägga fram text i olika seminaresammanhang för 

extern granskning av seniora forskare och andra doktorandkollegor 

har varit en ovärderlig hjälp inte bara i skrivprocessen utan även för 

att jag har fått hjälp med att få syn på förgivettanden som jag burit 

med mig från min lärarbakgrund.    

 

Etiska överväganden 

I en studie där materialet skapats genom kvalitativa intervjuer är det 

viktigt att beakta att en intervjusituation i princip aldrig kan betraktas 

som jämlik. Jag som intervjuare måste hela tiden vara medveten om 

att jag befinner mig i en maktrelation gentemot mina informanter. 

Det är forskaren som är den person som styr intervjun, som avgör 

vilka frågor som ska diskuteras och som sitter på tolkningsföreträdet 

vid analysen av intervjun (Kvale, 2006; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det var därför viktigt för mig att försöka vara lyhörd och följsam 

under intervjuerna för att skapa ett så gott samtalsklimat som möjligt. 
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I denna studie komplicerades även maktpositionerna genom att 

lärarna visste att jag själv under tiden för studiens genomförande 

fortfarande var verksam som gymnasielärare i svenska. Jag fick 

framför allt under delstudie 2 lära mig att hantera att jag och lärarna 

samtidigt som vi var jämlika ämneskollegor i vårt yrkesutövande 

också var ojämlika deltagare respektive doktorand i ett 

forskningsprojekt. I en fokusgruppintervju kan dock maktbalansen se 

annorlunda ut eftersom deltagarna som samtalar dels är fler än 

forskaren som leder samtalet, dels har större möjlighet att styra i 

vilken riktning samtalet ska gå (Wibeck, 2010), vilket var fallet i 

delstudie 1. 

 Under processen med att analysera intervjumaterialet har det 

också varit en balansgång i att jag som doktorand gör mig till tolk för 

lärarna och vill försöka få fram lärarnas röst samtidigt som jag inte får 

släppa den kritiska blicken. För den här studien gäller det även att 

komma ihåg att jag intervjuade lärare i en tid då det länge funnits en 

utbredd kritik mot skolan vilket hade kunnat bidra till att en 

intervjuande forskare hade kunnat upplevas som någon som vill 

bekräfta politikers och medias bild av hur illa det står till i svensk 

skola. Detta hade kunnat leda till att intervjupersonerna intagit en 

försvarsställning (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är fullt möjligt att 

just svensklärare kan ha känt sig särskilt utsatta vid tiden för denna 

studie med tanke på det stora fokus som den offentliga debatten lade 

vid de sjunkande resultaten vid internationella läsförståelseprov. I 

min studie var dock detta inte något jag märkbart kunde notera. 

 Det fanns förvisso en viss risk att de lärare som ingick i studien 

vid intervjuerna skulle kunna känna ett visst obehag om det visade sig 

att de blottade något som skulle kunna uppfattas som brister i 

undervisningen. Detta torde dock ha uppvägts av möjligheten att få 

reflektera över och därmed också utveckla sin undervisning vilket i 

förlängningen gagnar både eleverna och lärarna.  

 Studien har i alla avseenden följt de rekommendationer som 

vetenskapsrådet har gett för samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det innebär att jag har följt 

forskningsetikens grundläggande principer om informationskrav, 

samtyckeskrav, nyttjandekrav - som innebär att informanterna ges 

information om vad materialet kommer att användas till - och 

konfidentialitet. För både inspelning av intervjuerna och deltagande i 
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studien inhämtades skriftligt samtycke. Alla deltagare i studien 

informerades om att deltagande skedde helt och hållet på frivillig 

basis och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

några konsekvenser för den egna personen. Samtliga berörda 

informerades om att ingen obehörig kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet och att de skulle avidentifieras både vid 

transkribering av intervjuerna och vid den slutliga publiceringen.  

 Det har för mig varit viktigt att genom hela uppsatsarbetet 

förvalta lärarnas förtroende genom att så långt som det är möjligt 

försöka säkerställa lärarnas anonymitet. Därför har både lärarna och 

deras skolor fått fingerade namn redan i transkriberingsprocessen och 

andra detaljer som till exempel vilken lärplattform skolorna använder 

har också anonymiserats. Kodnyckeln till de deltagande lärarna har 

förvarats så att ingen obehörig har kunnat komma åt koderna.  
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Kapitel 5 Lärarnas uppfattningar om det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1  

Uppsatsens första forskningsfråga handlar om vilka uppfattningar om 

det nationella läsförståelseprovet i kursen Svenska 1 som framträder 

när lärarna talar om provet och detta är fokus för det första 

resultatkapitlet. Om man ser till hela det nationella provet i kursen 

Svenska 1, det vill säga alla de tre delproven, så är lärarna i denna 

studie relativt nöjda med provet och lärarna nämner flera olika 

aspekter av provet som de tycker är bra. Det handlar om rent 

konkreta provdetaljer som att ordningen för de olika delproven är 

genomtänkt, först ett muntligt prov som följs av läsförståelseprovet 

och sist det skriftliga provet, vilket gör eleverna väl förberedda för den 

sista delen. Lärarna tycker även att det är bra att det är ett gemensamt 

tema för hela provet. Andra synpunkter som lyfts fram är även att 

provet hjälper till i strävan mot att hålla samma bedömningsstandard, 

både nationellt och på den egna skolan, och att rättningen av det 

skriftliga delprovet ses som ett bra tillfälle för gemensam fortbildning, 

något som underlättar för det kollegiala samtalet. Studiens lärare 

tycks även vara relativt överens om att provet rent innehållsmässigt 

känns relevant i relation till ämnesplanens centrala innehåll.  

 Av de tre delproven är det framför allt det muntliga provet som 

lärarna talar om i positiva ordalag. De framhåller att det delprovet 

känns relevant, är välkonstruerat med bra material och att det brukar 

ha ett bra och angeläget tema. Det kan till och med vara roligt både att 

öva inför och att genomföra provet och lärarna påpekar att eleverna 

oftast brukar lyckas riktigt bra på det muntliga delprovet. Provet i 

skriftlig framställning är det delprov som anses vara det som eleverna 

har svårast för men även det delprovet talar lärarna om i termer av att 

det är relevant för kursen och att det ger god information om 

elevernas skrivutveckling. Inställningen till att ett av delproven är ett 

specifikt läsförståelseprov är också den övervägande positiv då 

lärarna tycker att det är bra att det har kommit ett skärpt fokus på att 

läsning är viktigt för även för elever på gymnasiet. 

 När det gäller läsförståelseprovet tycks lärarna dock vara mer 

ambivalenta i sin inställning. Lärarna i studien har en hel del 

synpunkter på provkonstruktionen och på själva provsituationen som 

nämns som konstlad och onaturlig. De har även synpunkter på 
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svårighetsnivån som de anser varierar från år till år, på frågornas 

utformning, valet av texter, det tidskrävande rättningsarbetet, 

svårigheterna med att tolka bedömningsanvisningarna och det 

sammanvägda provbetyget. Trots de många kritiska synpunkterna 

som har att göra med själva provkonstruktionen eller med provets 

genomförande så säger sig de flesta av lärarna i studien ändå till 

övervägande del vara positivt inställda till att det införts ett nationellt 

läsförståelseprov även på gymnasiet:  

 

Anders: Att provet kommer betyder ju att det uppmärksammas att 
det är någonting som är fel med läsförståelsen, så det tyckte jag var 
bra /…/ Det är väl [bra] att det blir accentuerat att det är problem /…/ 
Man läser inte mycket och därför har läsförståelsen blivit sämre.  
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Det Anders visar på är att han tycker att det är bra att 

läsförståelseprovet har införts eftersom det sätter fokus på att 

läsförståelsen har blivit sämre. Med liknande resonemang som 

Anders ovan är det flera av lärarna som nämner att provets införande 

gör att de känner att de äntligen fått bekräftelse på att det nu tas på 

allvar vad de länge påtalat, nämligen att elevernas läskompetens har 

försämrats och att de är sämre rustade för gymnasiet än tidigare. 

Några av lärarna nämner vidare att det nu tack vare det nationella 

läsförståelseprovet finns tydligare mål att motivera för eleverna att 

läsning är viktigt, vilket har underlättat i arbetet med litteratur och 

läsning. Lärarna är också relativt eniga om att textvalet i provets 

texthäfte oftast är relevant och att texterna på ett tillfredställande sätt 

korrelerar med ämnesplanens centrala innehåll vad gäller att kursens 

texter ska representera olika texttyper, manliga och kvinnliga 

författare och texter från olika tider och olika kulturer (Skolverket, 

2011).  

 Under intervjuerna lyfter dock lärarna även fram aspekter som 

de anser vara mer bekymmersamma med läsförståelseprovet. Det 

som lärarna lyfter fram som problematiskt handlar om svårigheter att 

förstå syftet med provet, hur man ska kunna mäta läsning, att 

tolkningsramarna är för snäva i bedömningsanvisningarna, att det 

finns ett glapp mellan prov och kunskapskrav och att det även om det 

är bra att det finns gemensamma riktlinjer är problematiskt om lärare 

blir för styrda av de nationella proven.  
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Provets syfte 

Lärarnas uppfattningar om vad de tror att syftet är med att införa ett 

nationellt läsförståelseprov på gymnasiet ger ett splittrat intryck och 

svaren är ganska diffusa. De olika svaren på vad lärarna tror att syftet 

med provet är varierar från hänvisningar till de försämrade resultaten 

i PISA som visar att svenska elever läser sämre, till förslag på att man 

från samhällets sida vill visa att läsning är viktigt och att det finns en 

tanke om att eleverna är dåliga på att läsa när de kommer till 

gymnasiet från grundskolan. Vidare menar lärarna att syftet med det 

nationella provet är att mäta elevernas läskompetens, att få en 

nationell likvärdighet i bedömning och att ge stöd till lärarna vid 

betygsättning. De kommer även med förslag om att syftet med provet 

är att understryka att det är fortsatt viktigt att läsa fast man har börjat 

gymnasiet samt att syftet är kopplat till skolans demokratiuppdrag 

eftersom eleverna ska fostras till goda läsare och därmed goda 

samhällsmedborgare. Ytterligare en utbredd uppfattning som 

kommer fram i intervjuerna är att det nationella provets grundsyfte är 

att eleverna ska få tillfälle att visa vad de kan vad gäller läsning.  

 En uppfattning som tar sig ett starkt uttryck hos flera av studiens 

lärare, och som till viss del kan förklara varför lärarna har svårt att 

formulera vad som är syftet med provet, är att förfarandet i och med 

införandet av läsförståelseprovet inte anses ha varit tillräckligt 

omgärdat med information. Carolina ger uttryck för sin osäkerhet när 

det gäller syftet med det nationella läsförståelseprovet: 

  

Carolina: Ja… de där fylleriuppgifterna är … Man missar målet, vad 
nu målet är, för det vet vi ju inte riktigt heller i och för sig. Det har 
man ju inte fått riktigt klart definierat.  
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Carolina får medhåll från Birgitta som resonerar om relationen 

mellan provet och kursen Svenska 1 och ifrågasätter om provet 

verkligen kan sägas relatera till kursmålen:  

 

Birgitta: Det är en ganska otydlig koppling till kursmålen, att det 
inte riktigt klart framgår liksom vad… Vilka av målen i kursen mäter 
det här egentligen? Vad ska vi använda det till? 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 
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Citatet ovan illusterar något som diskuteras i alla fokusgrupperna. 

Birgitta lyfter frågan om vad det nationella läsförståelseprovet i 

Svenska 1 egentligen är till för och på vilket sätt det relaterar till 

ämnesplanen och kunskapskraven.  

 I sina resonemang om nyttan med det nationella provet ger 

lärarna också uttryck för att de har ett formativt förhållningssätt till 

sin undervisning och till elevernas läsutveckling. Därför vänder sig 

flera av lärarna emot det nationella provets summativa karaktär som i 

deras ögon gör det svårt att förstå syftet med provet. Birgitta och 

Anders anser att eleverna inte kan lära sig något av det eftersom 

provet kommer så sent i kursen att lärarna därmed inte har någon 

möjlighet att hjälpa eleverna att utvecklas vidare i sin läsning:  

  

Birgitta: Men misslyckas du så får du inte göra någonting åt det. 
Anders: Enligt formativ bedömning ska du kunna lära dig nånting av 
det också. 
Birgitta: Jo men precis, men nationella prov är ju inte direkt 
formativa eftersom de får ju inte tillbaka det. De får ju inte liksom 
korrigera nånting eller… 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Även Gabriella, Ingrid, Helene, Nora och Jenny lyfter det 

problematiska med att de inte får möjlighet att arbeta vidare med 

eleverna efter att de fått resultatet på det nationella provet. De skulle 

hellre se att läsförståelseprovet låg i början av kursen, som en diagnos 

utifrån vilket de sedan kan arbeta vidare med elevernas läskompetens. 

Detta anser de skulle ge provet ett tydligare syfte. Otydligheten kring 

varför provet har införts och osäkerheten om vad lärarna ska ha det 

till är ett återkommande tema bland studiens lärare, något som 

speglas av den stora variationen på deras svar om vad syftet med 

provet är.  

  

”Hur ska man mäta läsningen?” 

Så gott som samtliga lärare i studien ger även uttryck för en 

tveksamhet till om det verkligen på ett objektivt sätt går att mäta 

elevers läsförståelse på det sätt som det nationella provet är tänkt att 

göra. Birgitta inleder intervjun med att spontant säga att ”jag tycker ju 

att det är jättesvårt att mäta någonting med det där” (fokusgrupp 

Karin Boyeskolan) och hon får medhåll från kollegorna som förklarar 
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att det är svårt att mäta hur väl elever tolkar text. Lärarna nämner att 

de tycker att själva provsituationen är en pressad och onaturlig 

situation där eleverna tvingas läsa okända texter under tidspress och 

sedan svara på textfrågor utan att hinna reflektera och tänka efter. De 

menar att många elever låser sig i en så konstlad situation och att det 

därmed inte är säkert att det är just elevernas läskompetens som 

prövas och mäts i läsförståelseprovet. Karin resonerar om något som 

även alla fokusgrupperna återkommer till under intervjuerna, 

nämligen det problematiska med att testa och mäta elevers 

läsförståelse med ett skriftligt prov: 

 

Karin: Och sen läsning blir aldrig någonting heller förrän man gör 
någonting med det man har läst. Antingen pratar om det eller skriver 
om det eller … /…/ Och då kan man fråga sig, hur ska man mäta 
läsningen? Det kanske lika mycket handlar om ens muntliga förmåga 
eller skriftliga förmåga. 
   (Avslutande gruppintervju) 

  

I detta uttalande ger Karin uttryck för en uppfattning som samtliga 

lärare i studien uttalar. De anser att det är i undervisningssituationen, 

i kontrast till provsituationen, som lärarna verkligen kan få en 

uppfattning om varje elevs förmåga att läsa och tolka text. Elisabeth 

lyfter vad hon anser vara en annan svårighet med läsförståelseprovet, 

nämligen att i ett skriftligt prov kunna mäta och bedöma om eleven 

behärskar olika läsprocesser: 

 

Elisabeth: Så hur prövar man lässtrategier? Man kanske märker 
resultatet, det var en god läsare, medvetna eller omedvetna 
lässtrategier så sitter det på något vis. Men hur prövar man processen 
som eleven har? 
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

Elisabeth undrar här hur man kan testa läsprocessen, eller 

läsförståelsestrategier, eftersom det ju är resultatet av elevens 

användande av läsförståelsestrategier som kan bli synligt i ett 

läsförståelseprov. I citatet ifrågasätter Elisabeth de skrivningar som 

finns i det lärarmaterial som medföljer provet (Skolverket, 2014a) och 

som samtliga av studiens lärare använder sig av vid hanteringen av 

det nationella provet i Svenska 1. I materialet står det att de 

läsförståelseprocesser som ska testas i läsförståelseprovet grundar sig 

på de läsförståelseprocesser som beskrivs och testas i PISA. 
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Provkonstruktören beskriver läsprocesserna som att hitta information 

och dra enkla slutsatser, att tolka och sammanföra och att reflektera 

över och utvärdera innehåll, form och språk (Skolverket, 2014a), 

vilket ligger nära olika modeller för arbete med läsförståelsestrategier 

(se till exempel Palincsar & Brown, 1984).  

 Elisabeth problematiserar också vad det innebär för en elev att 

vara en god läsare genom att diskutera att det inte räcker med att en 

elev visar på det nationella provet i slutet av kursen att hen är en god 

läsare. Resultatet på det nationella provet motsvarar bara en 

mätpunkt och kan inte ersätta det arbete med läsning som sker under 

hela kursen, understryker Elisabeth. Hon resonerar om att när det 

gäller delprovet i läsförståelse så är det möjligt att det finns elever 

som skulle kunna skriva det nationella provet under kursens första 

dag och uppvisa ett bra resultat och att det därför inte går att likställa 

resultatet med kursens slutbetyg. I så fall skulle allt annat som också 

har med läsande att göra som sker under kursens gång vara i onödan. 

Det verkar således som att det uppstår en krock mellan lärarnas 

klassrumspraktik och yttre policykrav på mätbara resultat, 

representerat av det nationella läsförståelseprovet, något som Daniel 

beskriver i följande ordalag: 

 

Daniel: Ja, för svenskan är ju inte mätbar… Det är det som är det 
svåra också, att det är inte så mätbart. Men just läsförståelseprovet 
blir ju mätbart med poäng, och det är ju någonting som inte vi arbetar 
med som svensklärare annars. 
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

Daniel formulerar sig som att hela svenskämnet är något omätbart 

och ställer det mot ett prov som i hans ögon är tänkt att mäta något 

som inte är mätbart. Citatet ovan illusterar något som flera av lärarna 

ger uttryck för i studien och som visar att det tycks finnas ett 

motstånd hos studiens lärare mot att det ska kunna gå att mäta 

läsning på ett objektivt och oberoende sätt.  

 

För snäva tolkningsramar i provets bedömningsanvisningar 

Ett återkommande tema i intervjuerna är att lärarna anser att det är 

alldeles för snäva tolkningsramar i de bedömningsanvisningar som 

följer med provet. När Daniel, Elisabeth och Fredrik diskuterar frågan 
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om vad det är det nationella läsförståelseprovet faktiskt mäter 

påpekar de att det är svårt att uttala sig om detta eftersom de anser att 

provet delvis handlar om andra saker än att faktiskt mäta elevernas 

läsförståelse. De nämner att det tidigare har förekommit frågor på 

prov där valet av ett ord har påverkat resultatet på hela frågan. 

Eleverna kan enligt lärarna mycket tydligt ha förstått texten men 

sedan i svaret valt att uttrycka sig med ett eller flera ord som inte 

passat in i bedömningsanvisningarna och därmed har eleverna inte 

fått några poäng på frågan. Daniel menar att det då faktiskt inte 

handlar om att det är elevens läsförståelse som mäts och Fredrik fyller 

i med att han tycker att provet innehåller vad han kallar ”pressade 

tolkningar” (fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan). Lärarna nämner 

också att de anser att det i vissa fall i provet snarare är elevernas 

kunskaper om till exempel olika litterära begrepp än deras 

läsförståelse som mäts. Om eleven inte svarar på frågan med rätt 

begrepp bedöms svaret som fel:  

 

Carolina: Det var också så där, och tog de fel begrepp och hittade en 
annan stilfigur, då var ju det fel, fast det var ju rätt. Det var ju också 
en stilfigur…, åh vad det var frustrerande. 
Birgitta: Men alltså det är bra med rättningsmallar, men inte. 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Carolina och Birgitta anser att det blir problematiskt att likställa 

kännedom om litterära termer och textgenrer med god läsförståelse 

och Fredrik beskriver det som en inbyggd svårighet i provet när 

provkonstruktören hoppar mellan enkla textfrågor som att sökläsa 

efter information för att sedan kräva att eleverna för att kunna svara 

på nästa fråga är förtrogna med olika litterära begrepp. Fredrik får 

medhåll från både Elisabeth och Daniel och den senare nämner även 

att han tycker att det är problematiskt att även goda läsare kan falla 

på att de inte kan specifika litterära begrepp när de svarar på frågorna 

till texten. Han ger ett exempel på detta när han beskriver hur 

eleverna i ett tidigare prov uppmanades att hitta kontraster i en dikt, 

något Daniel i undervisningen kallat för antiteser i stället för 

kontraster, varvid eleverna inte förstod frågan på provet. Det är då 

inte elevernas läsförståelse som testas utan deras begreppskunskap, 

något Elisabeth konstaterar är att ”vara i frågan och inte i texten”.  
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 När det gäller provets bedömningsanvisningar vänder sig Petra 

starkt emot att det ska finnas färdiga tolkningar av 

läsförståelseprovets texter och menar att hon själv som medelålders 

kvinna, Skolverkets provkonstruktör och en sextonårig elev omöjligt 

kan ha exakt samma tolkning av en text eftersom de har så olika 

livserfarenheter. Detta går inte ihop med Petras undervisning där hon 

säger att hon är noggrann med att lära eleverna att lyfta in olika 

perspektiv och försöka vidga deras synsätt och där hon anser att en 

tolkning av en text inte kan vara rätt eller fel. Carolina uttrycker sig i 

liknande ordalag: 

 

Carolina: Jag tyckte att många av elevernas tolkning var jättebra 
men de hade inte hittat rätt tolkning. Och jag blir så här allergisk mot 
rätt tolkning på dikt, då blir jag alldeles, då får jag utslag /…/Om de 
kan motivera sin tolkning så är det ju rätt. Och här kommer 
Skolverket och säger nej, du har fel, du kan inte tolka dikt rätt. Jag 
fick ju backa flera steg sen i dikttolkning med ettorna, ja just det, nu 
får ni tycka vad ni vill igen. 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Carolina förklarar att det till och med kan vara kontraproduktivt att 

först arbeta med eleverna i ett halvår och uppmuntra deras 

litteraturtolkning genom att säga att det inte kan vara fel så länge de 

kan motivera sin tolkning med belägg i texterna, för att sedan lämna 

tillbaka ett prov där eleverna kan få fel för sin texttolkning. Även 

Fredrik pekar på svårigheten med att hitta den tolkning som rätt 

överensstämmer med bedömningsanvisningarna när han resonerar 

om en text som användes i ett tidigare prov och som handlade om 

vänskap: 

 

Fredrik: Men vänskap, olika sätt och vilka krav och gränser man kan 
sätta för vänskap, det är mycket mer filosofiskt och där kände jag själv 
att de här tolkningarna som man efterfrågade i svaren blev krystade 
ibland. Det är inte så där uppenbart ens för den som rättar att det här 
är direkt det rätta svaret. Det kräver verkligen att man tänker på 
samma sätt som konstruktören utav provet. Och det är inte så 
självklart att alla gör det. 
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

 Den bild som framträder i intervjumaterialet är att det uppstår 

en konflikt mellan lärarnas klassrumspraktik och det nationella 

läsförståelseprovets bedömningsmall. I undervisningssituationen 

säger sig lärarna vara öppna för att elevernas tolkning av en text inte 
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kan vara rätt eller fel. Detta står i stark kontrast till den upplevda 

strikta bedömningen av elevernas svar enligt provets 

bedömningsanvisningar. Anders och hans kollegor vänder sig starkt 

emot att läsning ska kunna mätas efter på förhand bestämda mallar. 

Deras syn på texttolkning är att det inte finns någon fel tolkning så 

länge eleverna kan underbygga sin tolkning med lämpliga exempel 

från texten. I följande citat anspelar de på en av nyckelscenerna i 

filmen Döda poeters sällskap3 där läraren John Keating, spelad av 

Robin Williams, ber eleverna riva ut det förord i litteraturantologin 

där det med ett matematiskt diagram anges hur man kan uppfatta 

kvaliteten i ett litterärt verk: 

 

Anders: Och är det lite så nu, nu kanske jag överdriver, men är det 
lite så att ska man ändå gå efter J Evans Pritchards vad heter det… 
Birgitta: Scale… 
Anders: …scale, när man gör en diktanalys, då är det ju så att då vill 
ju inte jag jobba som svensklärare något mer… [skrattar] 
Birgitta: Rip it out! 
Carolina: Rip it out! 
Anders: Ja precis, rip, rip… /…/ Ja, det blir lite för mycket. Jag vet 
inte, men det är väl inga mattelärare här inne… Då blir det som ett 
matteprov, att du kan gå efter en formel. Vilket du ska där, men alltså 
då inte här, tycker jag.  
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Anders, Birgitta och Carolina ger uttryck för att det blir alltför 

instrumentellt när det finns ett färdigt svar för hur en text ska tolkas, 

något som enligt Anders passar bättre in med hans syn på hur ett prov 

i matematik utformas.   

 Även Jenny säger att hon är noga med att förmedla till eleverna 

att det inte finns något rätt eller fel i deras texttolkningar och säger att 

eleverna uppskattar detta då det tvingar dem att tänka själva. Jenny 

förklarar att hon genom elevernas skriftliga textanalyser ser helt 

andra kvaliteter hos eleverna och som hon värderar mycket högre än 

vad hon kallar ”provets detaljfrågor” och färdiga svar som hon vid 

flera tillfällen uttrycker irritation inför. Daniel ger ytterligare ett 

exempel på temat att läsförståelseprovet behandlar läsning och 

texttolkning på ett annat sätt än vad som brukar ske inom ramarna 

för hans svenskundervisning. Han betonar att många svensklärare 

                                                

 
3 Weir, P. (Regissör). (1989). Döda poeters sällskap [Film]. USA: Touchstone Pictures.  
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inte arbetar med den typ av uppgifter som återfinns i provet. Därför 

är varken lärarna eller eleverna vana vid provets uppgiftsformat eller 

vid att bedöma läsning på det sätt som provet testar. Det Daniel visar 

på är en uppfattning som han delar med de andra lärarna som deltar i 

studien om att läsförståelseprovet representerar en annan syn på 

testning av elevernas läskompetens än den de själva står för.  

 

Glappet mellan prov och kunskapskrav 

Ytterligare ett tema som återkommer under intervjuerna är hur det 

nationella provet i Svenska 1 korrelerar med kursens kunskapskrav. 

Daniel påtalar att ett problem med hanteringen av resultatet på 

läsförståelseprovet är att Skolverket på det nationella provet sätter ut 

betygsgränser även för mellanbetygen D och B. Han påpekar att enligt 

hans tolkning av betygssystemet borde de betygen ju egentligen bara 

finnas när slutbetyg på kursen ska sättas. Han tycker därför att det 

blir svårt att förklara för eleverna vilka kunskaper de olika 

betygsstegen på provet motsvarar eftersom det inte finns några 

kunskapskrav för mellanbetygen. Även Anders, Birgitta och Carolina 

diskuterar mellanbetygen och slår under intervjuns gång upp 

ämnesplanen på sina surfplattor och läser högt ur kunskapskraven att 

”eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar” 

(Skolverket, 2011) på alla tre betygsnivåerna som gäller läsning. De 

konstaterar sedan snabbt att en elev egentligen inte borde kunna få 

ett B i läsförståelse varken på provet eller i kursen.  

 I det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 anges elevens 

resultat med summan av de poäng som elevens svar genererat på de 

olika provfrågorna. Detta uppfattas av lärarna som att det finns ett 

glapp mellan provet och kursens styrdokument. I diskussionerna runt 

läsförståelseprovet och kursens kunskapskrav blir det tydligt att 

lärarna värjer sig mot en kvantifiering, det vill säga en poängsättning, 

av elevernas texttolkningar som sedan ska översättas till att passa 

ihop med de kvalitativa skrivningarna i kunskapskraven. Gabriella 

och Ingrid anser att det finns en motsättning mellan kvalitativt och 

kvantitativt som uttrycks i de tre delproven och lärarna upplever att 

det blir problematiskt att provkonstruktören valt att mäta elevernas 

läsförståelse med hjälp av ett poängprov: 
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Gabriella: Om man ska tänka det [nationella provet] som att det är 
en del av kursen. Nu får vi en skrivuppgift igen, vi får en muntlig och 
det kommer en läsförståelse, men man kan inte riktigt relatera den till 
betygskriterier. Där är det ju poäng /…/ Man får en poäng och så blir 
det E, C, F då.  
Ingrid: Du räknar ihop antalet poäng. 
Gabriella: Men det finns inte kriterier att hänvisa till på samma sätt, 
i bedömningen, utan det är poäng. Alltså jag tänker, hur har de tänkt 
att vi ska använda det? 
  (Fokusgrupp Edith Södergranskolan) 

 

Gabriella berör i citatet ovan att resultatet på de andra två delproven, 

de i muntlig och skriftlig framställning, är lättare att hantera eftersom 

de betygsätts med hjälp av kriterier som återfinns i kursens 

kunskapskrav. Här anser flera av lärarna att korrelationen mellan 

delprovens innehåll och kursens kunskapskrav stämmer väl överens 

med varandra och resultaten på delproven läggs utan vidare 

diskussion till kursens övriga betygsunderlag. Så är inte fallet med 

läsförståelseprovet som i stället bedöms enligt poäng som sedan i en 

tabell anges motsvara de sex olika betygsstegen. Även Nora, Anders, 

Birgitta och Carolina pekar på det problematiska med att översätta ett 

kvantitativt poängprov till kvalitativa kunskapskrav. De tycker att det 

är motsägelsefullt eftersom idén med de nya kunskapskraven i Gy11, 

enligt deras tolkning, är att just se till kvaliteten i elevernas förmågor. 

Karin går ett steg längre och ifrågasätter vem provet egentligen är till 

för och hon är den som i intervjumaterialet tydligast tar avstånd från 

provets poängkonstruktion: 

 

Karin: Den poängen är bara för att Uppsala universitet ska få in 
statistik så att de kan jämföra sen. Det är ingenting för oss. 
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Karins uttalande ovan är ett tydligt exempel på hur 

läsförståelseprovets poängsättning representerar att hon befinner sig 

mellan olika policysträvanden. På nationell nivå menar Karin att den 

kvantitativa poängsättningen i läsförståelseprovet är till för att 

jämföra resultat mellan olika skolor och kommuner vilket i detta fall 

inte samspelar med att hon på lokal nivå behöver kunna använda 

resultatet i sin betygsättning. I sin praktik behöver Karin förhålla sig 

till och tolka kursens kunskapskrav som hon baserar sitt 

betygsunderlag på, något som hon ska stå till svars för inför sina 

elever. Den kvantitativa poängsättningen i läsförståelseprovet blir i 
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och med detta inte användbar för henne och därmed avfärdar hon 

policy om nationell utvärdering av provet.  

 Det finns således hos studiens lärare en utbredd uppfattning om 

att läsförståelseprovets förankring i kursen Svenska 1 är otydlig 

eftersom det finns ett glapp mellan kursens kunskapskrav och 

resultatet på läsförståelseprovet. Detta är något som lärarna i båda 

delstudierna vid flera tillfällen ger uttryck för och som de anser är en 

källa till förvirring och frustration. Konsekvensen blir att de anser att 

resultatet på läsförståelseprovet inte är användbart i betygsunderlaget 

på samma sätt som de övriga två delproven och Gabriella undrar om 

provet är mer av en diagnos som Skolverket har kastat in och 

ifrågasätter om det verkligen hör till kursmålen. Även Daniel 

uttrycker sig i liknande ordalag, och han går ett steg längre genom att 

säga att det egentligen inte går att göra ett läsförståelseprov för 

kursen Svenska 1: 

 

Daniel: Jo, men det är därför det är svårt, därför att man kan inte 
göra ett läsförståelsetest utifrån kunskapskraven som finns för 
Svenska 1 /…/ Därför att det är inte så tydliga kunskapskrav i Svenska 
1 just på läsförståelse.  
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

Till skillnad från de användbara resultaten från delproven i muntlig 

och skriftlig framställning tycks läsförståelseprovet snarare väcka 

frågor om vad det är tänkt att lärarna ska använda det till.  

 Eftersom lärarna menar att de har svårt att hitta en koppling 

mellan kursens kunskapskrav och läsförståelseprovet blir det också 

problematiskt för dem att hantera provresultatet. Både Carolina och 

Karin beskriver hur de i slutet av läsåret brukar sitta med elevernas 

kursmatriser och ska sammanställa deras prestationer i kursen till ett 

slutbetyg. De påpekar att det då är tydligast att de får hjälp med 

betygsättningen i de två andra delproven eftersom de är lätta att 

översätta till kursmatrisen. När det gäller läsförståelseprovet vet de 

inte vad de ska göra med det resultatet. ”Okej, var ska jag stoppa in 

det någonstans?” säger Karin om resultatet på läsförståelseprovet i 

den avslutande gruppintervjun. Hon utvecklar resonemangen vidare 

om vad hon tycker är problematiskt med läsförståelseprovet: 
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Karin: Jag tycker att det här läsförståelseprovet, det är bra att det 
finns, men problemet med det är att det är ett litet stickprov bara. Det 
visar egentligen inte vad vi … Alltså om man jämför det med andra 
delar vi får in från kursen och där vi kan se vad eleverna kan så ger 
det vi får under kursen mycket mer information om elevens 
kunskaper än vad det här lilla stickprovstestet ger. /…/ Om man 
jämför muntliga och skriftliga delen, det finns ganska mycket att 
hämta där för det visar verkligen det här kan den här eleven muntligt 
och skriftligt. Läsförståelsen visar ju inte riktigt vad eleven kan. Det är 
ju det som är problemet tycker jag. 
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Karin hänvisar här, precis som de övriga lärarna i studien, till hur 

viktigt arbetet med läsning är under hela kursen och att det är den 

information om elevens kunskapsutveckling som samlas in under 

kursens gång som verkligen säger något om elevens kompetens vad 

gäller läsning. Karin får medhåll från andra lärare i studien som 

påtalar att de inte tycker att läsförståelseprovet ger dem någon riktig 

information om elevernas läskompetens eftersom de ofta visar upp 

både bättre och sämre läsförståelse i klassrummet än vid provet. 

Daniel och Fredrik konstaterar att eftersom de inte får någon hjälp av 

läsförståelseprovet så får de i stället gå på sin magkänsla vid 

betygsättningen. Gabriella säger även hon att hon inte tar så stor 

hänsyn till resultatet på det delprovet och hon påpekar att det inte 

känns som att Skolverket uppmuntrar till det i och med att 

provresultatet saknar förankring i kursens kunskapskrav. Gabriellas 

slutsats blir att då kan man inte lägga så mycket vikt vid det 

delprovet, något som även de övriga lärarna som ingår i studien också 

lyfter.  

 Det som lärarna upplever som ett uteblivet stöd från 

provresultatet och svårigheter att koppla samman resultatet med 

kursens kunskapskrav blir således problematiskt för lärarna. De 

förklarar att konsekvensen av att de inte riktigt vet hur de ska hantera 

resultatet blir att de i praktiken inte lägger särskilt stor vikt vid det 

när de sätter slutbetyg i kursen. Gabriella resonerar länge om 

osäkerheten kring hur hon ska använda resultatet från 

läsförståelseprovet. Hon berättar om samtal hon har haft med elever 

som är ledsna för att de har misslyckats med det delprovet och därför 

tror att de kommer att få ett dåligt slutbetyg. Det blir i sådana 

situationer konstigt, menar Gabriella, att förklara för eleven att just 
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det delprovet egentligen inte enligt hennes uppfattning har så stor 

betydelse då det ändå inte står något om det i kunskapskraven.  

 Daniel påpekar vidare att det är olika saker som efterfrågas i 

ämnesplanen och i läsförståelseprovet och att ett kursprov bör bygga 

på kursens kunskapskrav:  

 

Daniel: Jag är en lärare som tycker att det är bra att det finns 
nationella prov och jag tycker också att det ska kunna överensstämma 
mer med vad kursen i sin helhet handlar om. Och läsförståelseprovet 
tycker inte jag riktigt testar det som jag tycker jag går igenom och som 
kunskapskraven lyfter fram att jag ska tala om. 
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

Daniel visar i citatet ovan på det glapp mellan det nationella 

läsförståelseprovet och kursens kunskapskrav som lärarna i studien 

påtalar. Nora visar också ett tydligt motstånd mot skrivningarna i 

lärarinformationen som medföljer det nationella provet i Svenska 1 

där provkonstruktören beskriver vilka kunskapskrav i kursen som 

läsförståelseprovet avser att testa. Under hela intervjuserien med 

Nora återkommer hon till att hon tycker att det är något som skaver 

just med det delprovet. I den sista intervjun får hon fatt i vad det är 

som stör henne. Hon pekar i lärarmaterialet och läser att provet bland 

annat ska mäta det kunskapskrav i kursen Svenska 1 där det står att 

eleven kan skriva egna texter som anknyter till det lästa (Skolverket, 

2011). Hon pekar sedan i bedömningsanvisningarna och reagerar på 

att som svar på en textfråga i provet kan eleven skriva en kort, ibland 

ofullständig, mening eller till och med ett meningsfragment med 

endast två eller tre ord, och få full pott. Nora ifrågasätter starkt om ett 

svar på bara några ord kan anses vara en text: 

 

Nora: ”Skriver egna texter som anknyter till det lästa” och då tycker 
jag att det är ju C-delen [skriftlig framställning], eller jag gör en 
romananalys eller jag utvecklar någonting … Och det blir så otroligt 
missvisande /… / Jag stör mig jättemycket på det därför att de 
texterna är så /…/ Men det där kan jag inte acceptera, jag kan inte 
köpa det faktiskt riktigt.  
    (Intervju 4) 

 

Nora jämför med de texter hennes elever får skriva i anslutning till 

läsningen i undervisningen, så som till exempel roman-, novell- och 

diktanalyser där eleverna får jämföra, dra paralleller mellan olika verk 

och utforska verkens tema och motiv. Nora anser att det finns något 
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skevt i att en elev ska kunna uppfylla samma kunskapskrav med bara 

några få ord på läsförståelseprovet som en annan elev som bemödat 

sig att gå mer på djupet i sin textförståelse och skriver bra texter. I 

citatet ovan ger Nora uttryck för att det uppstår en kollision mellan 

hennes tolkning av skrivningarna i kunskapskraven för Svenska 1 och 

den tolkning av samma kunskapskrav som hon menar att 

provkonstruktören står för. I detta tar hon starkt avstånd från den 

senare tolkningen. 

 Det tycks således hos studiens lärare finnas flera konflikter 

mellan den undervisning lärarna menar sig själva stå för och det 

nationella läsförståelseprovet. Dels krockar en uppfattning om att det 

inte kan finnas rätt och fel tolkning av skönlitterär text med provets 

rättningsmall där förutbestämda, möjliga svar anges och där en viss 

tolkning av en text kan vara rätt eller fel. Dels blir det svårt för lärarna 

att hantera provresultatet eftersom lärarna upplever att det inte går 

att förankra i kursens kunskapskrav. Konsekvensen blir att lärarna 

hamnar i svåra dilemman både när de ska diskutera provet med sina 

elever och när de ska översätta provresultatet till ett sammanfattande 

slutbetyg på kursen:  

  

Anders: Ja men så kommer det en suverän tolkning av en dikt [på 
nationella provet] /…/ ja men då vill man ju ta in den i 
betygsberäkningen också, men inte i nationella. Så att det blir lite 
grand att du lägger två ribbor på något sätt, du har din egen 
bedömning om det hade varit en annan uppgift, för tolkningen kanske 
är jättebra. Det blir automatiskt så för att tanken kan du ju inte 
förändra, den kommer ju bara upp. Det här är kanon och så kollar 
man på svaret, nej det är det inte. Jo, men nej, jo, men nej… 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Anders beskriver här en konflikt mellan den snäva tolkningsram som 

återfinns i provets medföljande bedömningsmallar och hans egen syn 

på bedömning av elevers tolkning av text. Även Nora resonerar på ett 

liknande sätt när hon beskriver hur hon bedömt elevers svar på 

läsförståelseprovet. Hon lyfter fram att vissa elever visat både på djup 

och bra innehåll i vissa svar och att hon då gjort en extra notering om 

att eleverna visat på en god förmåga. ”Och så kan man notera vid 

sidan av”, säger Nora (intervju 3). Både Anders och Nora beskriver 

således samma problem och även Birgitta och Carolina resonerar i 

samma banor. De två senare talar i termer av något som de kallar för 

dubbel bokföring: 
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Birgitta: Ja, men man för ju dubbel bokföring kanske, som att jag 
tycker att din analys här är väldigt bra, du har motiverat väl. Men 
tyvärr så tycker Skolverket att det är fel, men ja… 
Carolina: Det skiter jag i… 
Birgitta: Ja, precis… [skrattar] 
Carolina: Ja men det blir ju så.  
/… / 
Carolina: Då var det ju som sagt bara att sätta sig, jamen du hade ju 
en jättebra stilfigur, men inte enligt Skolverket, men jag tycker det. 
Och då blir eleverna men jaha, vad får jag för betyg då? Jo, enligt 
Skolverket får du det här, men enligt mig… Jag skriver ju in det i den 
här dubbla bokföringen. 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

I den dubbla bokföringen som Birgitta och Carolina talar om kan den 

elev som enligt lärarna på provet gjort en bra texttolkning men som 

inte stämmer in med provets bedömningsanvisningar ändå få 

tillgodogöra sig sin tolkning när lärarna ska summera kursen och 

sätta slutbetyg. Det blir ett betyg på provet enligt de anvisningar som 

lärarna ska bedöma efter, men kanske ett annat i lärarnas eget 

bedömningsunderlag. På så vis löser lärarna den konflikt som uppstår 

i glappet mellan läsförståelseprovet och kursens kunskapskrav. Med 

Balls terminologi (Ball, 2006) skulle denna dubbla bokföring kunna 

ses som ett sorts motstånd och kapitulation på samma gång när 

lärarna fogar sig i de spelregler som gäller för det nationella provet 

men samtidigt bygger upp sitt betygsunderlag för hela kursen med de 

byggstenar som de själva tolkar är relevanta.   

 

Nationell policy möter lokal kontext  

Den bild som framträder i detta kapitel är att de lärare som deltar i 

studien är relativt nöjda med det nationella provet i Svenska 1 som 

helhet. Det skriftliga delprovet är det som anses vara svårast och som 

behöver mest förberedelser och mest nöjda är lärarna med det 

muntliga delprovet. Vad gäller läsförståelseprovet är lärarnas 

inställningar till det delprovet mer kluvet. Å ena sidan tycker de att 

det är bra med ett läsförståelseprov som signalerar att läsning är 

viktigt. Å andra sidan upplever lärarna att det är problematiskt att 

hantera resultatet från provet eftersom de anser att det finns ett glapp 

mellan provet och kursens kunskapskrav. De ifrågasätter även om 
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läsning verkligen går att mäta på ett objektivt sätt och de anser att 

provets bedömningsanvisningar har alltför snäva tolkningsramar. 

 Resultaten i detta kapitel kan förstås mot det som Ball et al 

(2012) kallar att hamna mellan olika policysträvanden i skolsystemet. 

Det nationella provet i Svenska 1 representerar en policy på nationell 

nivå som handlar om att det svenska skolsystemet ska ha nationella 

prov och mätbara resultat. Genom att kunna mäta kunskaper finns en 

strävan efter att få en ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet i 

betygsättningen. Nationell policy om att skolan ska ha målrelaterade 

betyg som mäter kvaliteter med hjälp av värdeord i ett betygssystem 

utan kriterier för mellanbetygen D och B krockar med det nationella 

läsförståelseprovets kvantifierade poängskala som motsvarar alla de 

sex betygsstegen, inklusive mellanbetygen. Detta kolliderar återigen 

på lokal nivå med lärarnas iscensättande av policy när de tolkar 

ämnesplanen och där de menar att det inte står något om 

läskompetens, lässtrategier eller läsförståelse i styrdokumenten för 

gymnasiets svenskämne. 

 Det kan vid en första anblick anses vara märkligt att erfarna 

lärare genomför nationella prov vars syfte de inte riktigt är på det 

klara med, men studiens lärare är alla angelägna att göra rätt. Ball et 

al (2012) anser dock att lärare inte alltid kan förväntas ha full politisk 

insikt när de gör policy eftersom de sällan har tid eller möjlighet att 

reflektera över politiska motiv bakom olika policyer. Lundahl (2009) 

pekar vidare på att de svenska nationella proven har flera olika syften, 

vilket kan ge en förklaring till varför lärarna i denna studie har svårt 

att precisera vad syftet med läsförståelseprovet är. Under de senaste 

åren har det dessutom varit en stark trend i Sverige att i skolan ha ett 

formativt förhållningssätt till undervisningen i enlighet med till 

exempel Dylan Wiliams teorier om formativ bedömning (Wiliam, 

2013), något som även lärarna i studien tycks ha tagit intryck av. Att 

ha ett formativt arbetssätt har blivit en policy som verkar ha fått så 

stort genomslag att lärarna i den här studien har svårt att se nyttan 

med ett prov som, i deras tolkning, endast har ett summativt syfte. 

Lärarna ger således uttryck för att hamna mellan olika 

policysträvanden, det formativa förhållningssättet till 

läsundervisningen kontra det summativa läsprovet, som de inte 

riktigt får att gå ihop. 
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 Enligt Lundahl (2009) ska de svenska nationella proven svara 

mot olika parallella policysträvanden och därmed fylla olika behov 

och ideal som ofta hamnar i konflikt med varandra. Lundahl lyfter 

fram att proven ska bidra till ökad måluppfyllelse och att de har en 

diagnostisk funktion samtidigt som de ska konkretisera kursmål och 

betygskriterier. Vidare ska proven stödja en likvärdig betygsättning 

och fungera som utvärdering och uppföljning av skolan på både lokal 

och nationell nivå. De nationella proven ska även hjälpa till vid 

implementering av kursplaner och med att utveckla undervisningen. 

De syften som lärarna lyfter fram vad gäller läsförståelseprovet 

stämmer med andra ord relativt väl mot alla de parallella 

policysträvanden som de svenska nationella proven är ämnade att 

främja, även om de många olika syftena snarare verkar förvirra än 

vägleda lärarna i hanteringen av det nationella provet i Svenska 1. I 

detta avseende blir lärarna väldigt tydligt objekt för policy från en 

högre nivå. Ett nytt nationellt prov av en typ som lärarna inte har 

behövt hantera förut har införts. Lärarna har inte varit med och 

bestämt om denna policy på nationell nivå och anser att de som 

mottagare av detta prov inte fått tillräckligt med information om 

syftet med provet trots att det är de som på lokal nivå ska genomföra 

provet. Informationen mellan de olika nivåerna i utbildningssystemet 

har således inte fungerat på ett tillfredställande sätt, enligt lärarna. 

 De lärare som deltar i studien verkar inte ha något emot 

läsförståelseprovets innehåll men opponerar sig samtidigt mot att 

läsning ska kunna mätas på det sätt som speglas i provet och de anser 

att provet och framför allt provresultatet inte är förankrat i kursens 

styrdokument. Ball et al (2012) påpekar att hur nationell policy tas 

emot och görs är starkt beroende av den lokala kontexten. 

Ifrågasättandet av att det går att göra en objektiv mätning av läsning 

är ett exempel på hur den lokala kontexten, det vill säga de enskilda 

lärarna som ska hantera provet i praktiken, reagerar på nationell 

policy som inte stämmer överens med lärarnas uppfattningar. 

Läsförståelseprovet i Svenska 1 är en del av den performativa 

ansvarskultur som svensk skola befinner sig i och Daniels uttalande 

ovan om att svenskämnet inte är mätbart kan ses som ett uttryck för 

ett motstånd mot en skolkultur där allting ska mätas och resultat 

rapporteras hela tiden. När lärarna pratar om att läsning inte går att 

mäta är det en ideologisk diskurs (Ivanič, 2004) som framträder och 



 

78 

 

 

som inte går ihop med den performativa ansvarskulturen. Läsning ses 

som något större än en teknisk färdighet och är därmed inte mätbar.  

 Resonemangen om att det inte kan finnas färdiga tolkningar som 

kan vara rätt eller fel när det gäller läsning befinner sig även de inom 

den ideologiska diskursen (Ivanič, 2004) om vad läsning är och bör 

vara. Lärarna ger här uttryck för att stå för en transaktionell syn på 

läsning och litteratur. Med ett transaktionellt perspektiv på läsning 

ses förståelse av en text som att den bygger på vad både författaren 

och läsaren för med sig till texten och i läshandlingen sker en 

transaktion mellan läsare och text som gör att varje text blir unik för 

den individuella läsaren vid det enskilda lästillfället (Rosenblatt, 

1978). Lärarnas tolkning av bedömningsanvisningarna till det 

nationella läsförståelseprovet är att anvisningarna står för ett 

interaktionellt perspektiv på läsning som enligt Mehrstam (2009) 

betraktar texten som gemensam för alla som läser den. I och med att 

texten uppfattas likadant av alla läsare kan det också finnas en given 

tolkning för hur texten bör uppfattas. Detta står i motsats till lärarnas 

uppfattning där en viss tolkning av en text inte kan vara rätt eller fel 

och passa in i en på förhand bestämd mall. Så länge eleverna kan 

motivera sin tolkning med exempel från texten anser lärarna att det 

inte går att säga att tolkningen är fel.  

 Diskussionerna om glappet mellan resultatet på det nationella 

läsförståelseprovet och kursens kunskapskrav rör sig inom 

policydiskursen (Ivanič, 2004) då läsning i relation till ämnesplanen 

och en kritisk inställning till Skolverkets bedömningspraktik står i 

fokus. Det finns dock två nivåer i denna kritik. Den ena nivån handlar 

om diskrepansen mellan läsförståelseprovets betygssystem och det 

allmänna betygssystemet som lärarna måste använda sig av för 

betygsättning i kursen. Diskrepansen består i att provets 

betygssystem dels använder mellanbetyg på enskilda uppgifter, dels 

kvantitativa poäng för motsvarande kvalitativa värdeord i kursens 

kunskapskrav. Detta menar lärarna blir problematiskt för praktiken 

att hantera.  

 Den andra nivån handlar om lärarnas uppfattningar om att det 

inte finns några kunskapskrav om läsförståelse i kursen Svenska 1. I 

ämnesplanen för Svenska 1 nämns aldrig begreppen läsförståelse, 

läsförmåga, läskompetens eller lässtrategier utan det är ett mer 

allmänt ”läsa” (Skolverket, 2011) som får stå för vad läsning kan vara i 
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kursen. Den bokstavliga tolkningen kan således sägas stämma 

överens med lärarnas uppfattning om att det inte står något om 

läsförståelse i kunskapskraven. Ställt mot till exempel Bråtens (2008) 

beskrivning av vad som ingår i läsförståelse så är det dock inte 

orimligt att det krävs läsförståelse för att en elev ska kunna återge 

innehållet, sammanfatta och reflektera över en text, samt lyfta fram 

textens huvudtanke och göra inferenser mellan olika texter. Den bild 

som här framträder är att det är otydligt för lärarna vad som avses 

med läsförståelse vad gäller skrivningarna i ämnesplanens 

kunskapskrav. Kunskapskraven blir här föremål för en tolkningsfråga 

där lärarna i studien tycks lägga något annat i begreppet läsförståelse 

än det som är möjligt att läsa in i kunskapskravens skrivningar. Det är 

detta som är anledningen till att lärarna upplever att det finns ett 

glapp mellan det nationella läsförståelseprovet och kursens 

kunskapskrav. I den lokala kontexten tolkar och gör lärarna policy på 

ett annat sätt än provkonstruktören när det gäller kunskapskraven 

som avser läsning i Svenska 1.   

 I detta kapitel har jag redogjort för de uppfattningar om det 

nationella provet i kursen Svenska 1 som framträder i talet hos de 

lärare som ingår i studien. Det tycks som om det är något som skaver i 

lärarnas relation till provet och de uppfattningar som lärarna ger 

uttryck för är relevanta för hur man i det följande kapitlet kan förstå 

hur lärarna menar att de låter provet påverka deras undervisning. 

Nästa kapitel handlar om lärarnas tal om sin undervisningspraktik 

och om de spår av washback av det nationella provet i Svenska 1 som 

framträder när lärarna talar om provet i relation till undervisningen.  
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Kapitel 6 Washback i lärarnas tal om sin 

undervisningspraktik  

I det andra resultatkapitlet är det de washbackeffekter från det 

nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 som går att urskilja när 

lärarna talar om sin undervisning som står i centrum. Fenomenet 

washback relaterar till ett specifikt innehåll i undervisningen som 

påverkas av ett externt prov. Det undervisningsinnehåll som står i 

fokus i den här studien är läsning och arbetet med läsförståelse i 

kursen Svenska 1. För att kunna förstå hur det nationella 

läsförståelseprovet påverkar undervisningen och hur lärarna 

resonerar om provet är det viktigt att först få en bild av hur lärarna 

arbetar med läsundervisning generellt och vilken syn de har på vad 

läsning är och bör vara. Det här kapitlet redogör därför först för hur 

lärarna talar om sin undervisningspraktik för att sedan övergå till att 

rikta intresset mot hur lärarna beskriver att undervisningen och de 

själva har påverkats av läsförståelseprovet.   

  

Lärarnas tal om sin läsundervisning 

När lärarna i delstudie 2 talar om sin läsundervisning i den kurs som 

avslutas med ett nationellt läsförståelseprov talar de inte i termer av 

att de ägnar sig åt arbete med läsförståelse. Däremot framträder olika 

teman med avseende på vad de vill att eleverna ska lära sig när de 

läser och arbetar med texterna och som berör arbete med 

värdegrunden, att väcka elevernas läslust, om texttolkning och 

litterära analyser, om att det är viktigt att eleverna lär sig läsa mellan 

raderna och att de utvecklar en förståelse för texters bildspråk. 

Samtidigt är lärarna mycket tydliga med att understryka att detta är 

något som de alltid ägnat sig åt i svenskundervisningen och att det 

inte är något som de har börjat med eftersom det numera finns ett 

nationellt prov i läsförståelse i årskurs 1. 

 Med läsundervisning ansluter jag mig här till Olin-Scheller och 

Tengbergs (2016) definition som med begreppet menar undervisning 

som syftar mot förståelse av texter av olika slag. Trots att de fem 

lärarna i delstudie 2 arbetar på olika skolor och på olika orter är de 

ändå förvånansvärt samstämmiga när det gäller hur de talar om sin 

läsundervisning. I detta avsnitt redogör jag för de mönster som träder 
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fram i relation till lärarnas berättelser om läsundervisningens 

innehåll som framträder i delstudie 2.  

 

Läsning för färdighet och för kunskap om text 

I delstudie 2 berättar alla fem lärarna att de börjar höstterminen i 

årskurs 1 med lite olika läsövningar som de understryker att de alltid 

har gjort med eleverna och som inte har att göra med att det kommit 

ett nationellt läsförståelseprov i årskurs 1. Mest fokus verkar Jenny 

lägga på att utveckla elevernas läsfärdigheter och hon beskriver att 

hon ägnar nästan hela den första månaden åt vad hon kallar 

förstärkningsövningar med syftet att eleverna ska öva upp sin 

lästeknik. På ett liknande sätt beskriver Nora hur hon tidigt under 

hösten i årskurs 1 gör vad hon kallar ”läsövningar” där eleverna får 

prova att läsa texter i olika genrer och sen svara på frågor till texterna. 

Även Linnea, Magnus och Karin väljer att i början av kursen arbeta 

med studieteknik där det ingår att eleverna ska förstå att man läser 

olika texter på olika sätt och med olika hastighet. Karin berättar att 

hon dessutom diskuterar olika läsförståelsestrategier med sina elever 

under ett studieteknikmoment.  

 Ingen av lärarna i delstudie 2 kallar dock det de gör med 

eleverna för övningar i läsförståelse utan övningarna benämns som 

läs- eller förstärkningsövningar och studieteknik. Även om en viss 

färdighetsträning förekommer i början av kursen hos alla fem lärarna 

verkar det inte vara något som ägnas något större utrymme i den 

fortsatta undervisningen. Färdighetsträningen är inte oviktig men 

inte heller något som prioriteras framför andra läsaktiviteter eller 

som förekommer i relation till det nationella läsförståelseprovet.  

 Den undervisning som syftar till att eleverna ska lära sig vad som 

kännetecknar olika sorters texter och hur man analyserar och tolkar 

text är till skillnad från den tekniska färdighetsundervisningen ovan 

mer integrerad i undervisningen och också utsträckt under hela 

kursens gång. Lärarna talar här om att läsningen ska hjälpa eleverna 

att erövra för svenskämnet ämnesspecifika kunskaper och begrepp 

och de ska utveckla en säker genrekunskap, det vill säga de ska kunna 

skilja på och veta hur olika skönlitterära genrer och olika texttyper 

som argumenterande och utredande texter är uppbyggda. Exempel på 

ämnesspecifika begrepp som lärarna hänvisar till att eleverna ska få 
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kunskap om är disposition, berättarteknik, konflikter, symboler, 

miljö- och personskildringar. De behöver även kunna identifiera tema 

och motiv i en berättelse och lära sig behärska olika stilfigurer som till 

exempel metafor, liknelse och anafor. Alla lärarna är överens om att 

det är viktigt för eleverna att ha kunskaper om texters bildspråk och 

att kunna läsa mellan raderna, vilket illustreras nedan med ett citat 

där Magnus resonerar om detta:  

 

Magnus: För att jag tycker bildspråket är så viktigt att förstå för att 
kunna förstå läsning, den här mellan-raderna-läsningen. Det är ett 
väldigt bra sätt att illustrera det på, att det inte är det som står som 
kanske är själva essensen utan det är det man upplever. 
    (Intervju 2) 

 

Att kunna identifiera och förstå texters bildspråk lyfter lärarna 

särskilt fram som viktiga kunskaper för att kunna förstå olika texters 

budskap. Den bild som framträder är dock att när lärarna talar om att 

eleverna ska lära sig om begrepp och hur texter är uppbyggda så är 

det inte en förståelse av texternas innehåll utan snarare formen som 

står i fokus för läsningen. Olika typer av texter verkar också stå för 

olika funktioner i undervisningen. Texter av sakprosakaraktär 

används i huvudsak som exempeltexter för att användas som förebild 

i elevernas eget skrivande och för att inhämta fakta. De skönlitterära 

texterna blir i stället utgångspunkten för reflektion och ett medel för 

att lära sig begreppen för litterär analys.  

 

Läsning enligt ämnesplanens skrivningar  

Lärarna formar även läsundervisningen med stor omsorg för att 

förankra arbetsuppgifterna i ämnesplanen för att ge eleverna 

möjlighet att klara kunskapskraven i kursen. Särskilt betonas att 

eleverna ska få läsa texter av manliga och kvinnliga författare och från 

olika tider och olika kulturer, vilket i det närmaste är direkta citat från 

skrivningarna i kursens centrala innehåll (Skolverket, 2011). De lärare 

som ingår i delstudie 2 ger intryck av att vara pålästa vad gäller 

styrdokumentens skrivningar och citerar ofta, både medvetet och 

omedvetet, ur ämnesplanen.  

 Nora och Karin framstår som de lärare som tydligast utgår från 

kunskapskraven när de väljer texter och skapar arbetsuppgifter till 
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eleverna. Nora understryker i flera intervjuer att hon tänker utifrån 

att eleverna ska få möjlighet att ”vara med om allt det som 

kunskapskraven säger att de ska vara med om” (intervju 1), vilket till 

exempel inbegriper att eleverna kan sätta det de läser i relation till 

allmänmänskliga förhållanden som det står i ett av kunskapskraven 

(Skolverket, 2011). På ett liknande sätt beskriver Karin hur hon tänkte 

när hon skulle välja ut romaner att läsa med en klass så att eleverna 

fick möjlighet att uppnå vissa kunskapskrav:  

 

Karin: Jag försökte koppla ihop två av böckerna så att de hade lite 
samma tema just för att de skulle kunna … Ett kunskapskrav är att de 
kan se gemensamma teman och motiv i de olika böckerna så vi skulle 
kunna ha det och diskutera det. Så i den klassen där jag läste 
Utvandrarna läste vi en bok som heter Ru4 av en vietnamesisk 
författare som handlar om en båtflykt också, och som är lite mer 
modern också. Så såg vi likheterna mellan de böckerna. /…/ Jag 
tänkte lite vad läste vi för bok sist så man ska kunna förhålla dem till 
varandra också.    (Intervju 1)  

 

Karin beskriver hur hon valde texter till undervisningen med 

utgångspunkt i kunskapskravens skrivningar om att eleverna ska 

kunna identifiera tema och motiv i olika skönlitterära texter och 

sedan dra paralleller till andra texter med samma tema och motiv 

(Skolverket, 2011). På så vis skapar hon möjligheter för eleverna att 

uppnå kursens kunskapskrav gällande läsning av skönlitteratur. 

Lärarna i delstudie 2 ger således ett intryck av att i hög grad ta stöd av 

både kunskapskraven och kursens centrala innehåll när det gäller 

vilka texter de väljer för läsundervisningen och hur de utformar 

arbetsuppgifterna kring läsningen. 

  

Läsning för läslust, värdegrund och bildning 

Mycket av det som lärarna talar om när de beskriver sin 

läsundervisning handlar om att den goda läsundervisningen ska väcka 

elevernas läslust och engagemang genom att de på olika sätt kan 

relatera det de läser till sig själva och därmed få nya perspektiv på 

egna erfarenheter. Läsningen ska även vara ett medel för att låta 

eleverna arbeta med värdegrundsfrågor och vara en grund för deras 

                                                

 
4 Thúy, K. (2012). Ru. Stockholm: Sekwa förlag. 
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bildning och allmänbildning. Lärarna talar här i huvudsak om läsning 

av skönlitterära texter och utgångspunkten är att möta eleverna där 

de är, men samtidigt betonar de också att det är deras uppgift att se 

till att eleverna även får möta någonting annat än det som ligger inom 

elevernas egna textrepertoarer, för att använda McCormicks (1994) 

begrepp. Lärarna talar om att de vill utmana eleverna i sin läsning och 

öppna nya världar för dem. Genom läsningen ska eleverna få 

möjlighet att reflektera över hur de tror att de själva skulle agera och 

reagera i olika situationer och över vad det är som formar oss som 

människor: 

 

Magnus: Ja, dels är det ju att läsandet ska vara kul. Men sen är det ju 

den här delen där man ska, som man är inne på identitet men att man 

på nåt vis ska förstå att litteratur är ett sätt att lära känna människor 

och att man på så vis lär känna sig själv.  

    (Intervju 1) 

 

Citatet ovan är ett exempel på resonemang som återfinns hos alla fem 

lärarna om att undervisningens olika texter ska ge eleverna chansen 

att relatera läsningen till sig själva och att kunna känna igen sig i de 

personer som figurerar i texterna och i det som berättas. På så vis ska 

eleverna genom läsningen inte bara upptäcka nya saker om sig själva 

och om omvärlden, de ska även upptäcka att det är kul att läsa 

skönlitteratur: 

  

Linnea: Jag vill ju att de ska tycka att det är roligt att läsa. Det är nog 
nästan det viktigaste, att man kan försöka få dem att tycka att det är 
kul att läsa /…/ Så därför är det ju så viktigt att variera textlängd och 
vilken typ av text man jobbar med och inte jobba med för svåra texter 
i årskurs ett så att de tappar tron på sig själva som läsare.  
    (Intervju 1) 

 

Att väcka läslusten hos eleverna är något som alla lärarna 

återkommer till flera gånger under intervjuerna, illustrerat av Linneas 

citat ovan, och betraktas som en av deras viktigaste uppgifter i 

svenskundervisningen. I lärarnas tal framstår det som om läslusten 

står för värden som inte går att mäta utan som något som ska ge 

eleverna upplevelser för livet.  

 Alla fem lärarna nämner även värdegrundsarbetet som en viktig 

del av undervisningen men för Karin, Nora och Jenny är detta något 
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som är helt centralt. I intervjuerna ger Karin exempel på att hon låter 

eleverna läsa texter som tar upp teman som mobbning, utanförskap, 

hur man ska vara mot varandra i en klass, asylsituationen i Europa, 

dagens båtflyktingar och hur det är att ha sina rötter någon 

annanstans än i Sverige. Eftersom ungdomar idag läser så pass få 

böcker tycker Karin att ett av de viktigaste syftena med de texter de 

faktiskt läser är att det måste finnas ”något mer”: 

 

Karin: För just värdegrundsarbetet eller den sidan av läraruppdraget 
skjuts alltid åt sidan. Och när man läser litteratur, det är ett av de 
bästa sätten att komma åt det och kunna diskutera det. Så det tycker 
jag måste finnas med.   
    (Intervju 2) 

 

I samtalet om läsningen får eleverna en möjlighet att lära sig hur 

andra människor tänker och kan stärkas i de värderingar som svensk 

skola står för, en viktig del av läraruppdraget anser Karin. I den 

avslutande gruppintervjun diskuterar Karin, Nora och Jenny 

värdegrundsdimensionen av läsundervisningen och de tre enas om att 

det är detta som är ”svenskans kärna” (avslutande gruppintervju).  

 Att eleverna genom svenskämnet, och då framför allt genom 

läsningen av skönlitteratur, också ska få möjlighet till både bildning 

och allmänbildning är något som också framstår som viktigt för 

studiens lärare:  

 

Nora: Jag skulle vilja att de har med sig en liten kulturskatt också 
/…/ Så att det inte blir så historielöst, att de känner till … Det handlar 
också om deras självförtroende, kunna delta, kunna se på tv-program 
och känna till så där. 
    (Intervju 1) 

 

Nora fortsätter sitt resonemang i den följande intervjun och förklarar 

varför det är viktigt att eleverna får möjlighet att ta del av ett 

gemensamt kulturarv:  

 
Nora: Det är en demokratisk fråga att få ta del. De vet inte vad de 
dissar om inte jag presenterar det för dem. De får gärna säga att de 
inte vill läsa Selma Lagerlöf, men då ska de veta vem hon är. Vad de 
väljer bort. 
    (Intervju 2) 

 

Liknande resonemang som i citatet ovan finns även hos de andra fyra 

lärarna som beskriver att eleverna bör ha hört talas om och mött till 
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exempel vissa klassiska texter eller nobelpristagare i litteratur för att 

ge eleverna en gemensam grund att stå på och en möjlighet att delta i 

diskussioner utanför skolan. Även om bildning är en viktig del av 

undervisningen i svenska framträder detta tema inte som viktigare än 

något annat tema hos lärarna i delstudie 2. I den avslutande 

gruppintervjun diskuterar lärarna om de anser att svenska är ett 

bildningsämne eller ett färdighetsämne (Malmgren, 1988) och 

kommenterar unisont att svenskämnet är både och, att det egentligen 

inte går att särskilja det ena från det andra. Lärarna ger i 

gruppintervjun uttryck för att vara överens om att båda aspekterna är 

lika viktiga och behövs i undervisningen.  

 När lärarna i delstudie 2 talar om sin undervisningspraktik i 

relation till läsning och syftet med läsning i undervisningen, är det 

nationella läsförståelseprovet tämligen avlägset i deras tal. Den bild 

som framträder är att läsundervisningen snarare har ett större mål än 

att eleverna ska klara ett nationellt prov. Detta står i kontrast till hur 

närvarande det nationella provet är när lärarna talar om 

undervisningen i kursen Svenska 1 som helhet. Ball (2003) menar att 

utbildningsreformer, som till exempel gymnasiereformen 2011, inte 

bara påverkar lärares undervisning utan även lärarna själva. De spår 

av washback av det nationella provet i Svenska 1 som framträder när 

de lärare som deltar i den här studien talar om sin praktik handlar om 

olika förberedelser inför provet, om hur de upplever att provet ger 

dem ramar för undervisningen som både stöder och begränsar dem 

och att det finns både motstånd och anpassning till dessa ramar. 

Dessutom framträder en bild av de nationella proven som en del av 

det performativa trycket som finns i skolan idag.  

 

Påverkan i form av en större medvetenhet 

En påverkan som lärarna i delstudie 1 säger att provet har medfört är 

att de tycker sig ha blivit mer medvetna om att de måste arbeta mer 

med elevernas läskompetens i undervisningen. Daniel uttrycker till 

exempel att han tror att provet påverkar på så sätt att det pratas mer 

på skolan om vikten av att läsa men säger samtidigt att det är en 

rådande samhällstrend att prata mycket om att barn och ungdomar 

läser mindre än tidigare. Det kan lika gärna vara den rådande 

diskursen i samhället som det relativt nyligen införda 
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läsförståelseprovet som är orsaken till att läsning diskuteras mer nu 

på hans skola än för några år sedan. Gabriella, Helene och Ingrid 

säger att läsförståelseprovet har gjort dem uppmärksamma på att 

eleverna har svårt att tolka text och att svensklärarna på deras skola 

därför har dragit slutsatsen att de måste arbeta mer med 

skönlitteratur. Gabriella säger även att hon genom provet har fått syn 

på att hon och kollegorna inte arbetar så mycket med just 

läsförståelse i undervisningen:  

 

Gabriella: Så det är någonting vi tänkte att vi ska försöka bli mer 
medvetna om. Men det känns som att i och med provet så har i varje 
fall jag insett att man inte jobbar så mycket med det.  
  (Fokusgrupp Edith Södergranskolan) 

 

Även Birgitta påtalar att hon genom det nationella läsförståelseprovet 

har blivit mer medveten om att arbetet med elevernas läsförståelse 

behöver uppmärksammas, och säger att hon nog fokuserat ganska lite 

på läsförståelse innan provet infördes. Hennes fokus vid till exempel 

läsning av romaner har varit på innehållet och inte på läsfärdigheten. 

Både Birgitta och Helene beskriver att de nu tänker mer på att de 

måste komma ihåg att ”kolla av om eleverna har lässtrategier eller 

inte” (fokusgrupp Edith Södergranskolan). Helene och Birgitta menar 

att provet har gjort att de har blivit mer medvetna om att de behöver 

stötta elevernas läsutveckling, men deras tal stannar vid att de 

noggrannare än förut ”kollar av” om eleverna har lässtrategier. Det 

nationella läsförståelseprovet tycks således ha bidragit till att lärarna i 

fokusgruppintervjuerna har börjat uppmärksamma arbetet med 

läsning och elevernas förmåga att förstå text. I mitt material kan jag 

dock inte se att de i någon större utsträckning även talar om att de har 

förändrat sin läsundervisning. 

  

Förberedelser inför provet 

Att förbereda elever för ett nationellt prov är en tydlig 

undervisningshandling som lärare och elever inte skulle ha ägnat sig 

åt om inte provet hade funnits (Alderson & Wall, 1993). På så vis kan 

processen att förbereda eleverna för provet räknas som en konkret 

och direkt påverkan på undervisningen. När det gäller att förbereda 

eleverna inför läsförståelseprovet så hänvisar samtliga lärare i denna 
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studie till det förberedelsematerial från Skolverket som återfinns i 

lärarmaterialet som medföljer provet (Skolverket, 2014a) och som alla 

säger sig plikttroget gå igenom med eleverna någon vecka före själva 

provtillfället. Det som dominerar lärarnas tal om medvetna och 

konkreta förberedelser inför läsförståelseprovet handlar till största 

delen om så kallad ’item-teaching’ (se Popham, 2001). Detta betyder 

att lärarna ägnar sig åt att tala om för eleverna hur provet ser ut, 

vilken typ av frågor som kan komma och att antalet rader i skrivhäftet 

indikerar hur långt svar provkonstruktören tänker sig att frågan 

kräver. Några av lärarna nämner också att de övar på ett gammalt 

frisläppt prov för att eleverna ska känna till själva provtypen. Av de 

lärare som ingår i studien så är det ingen av lärarna utom Anders och 

Birgitta som säger sig någon gång ha gjort några förberedelseövningar 

som explicit har låtit eleverna öva på samma typ av uppgifter som kan 

tänkas komma på läsförståelseprovet. 

 Gabriella säger att hon aldrig medvetet har arbetat mot 

läsförståelseprovet i sin undervisning mer än att hon, liksom studiens 

övriga lärare, har använt kopieringsunderlaget som kommer med 

förberedelsematerialet till provet och förberett eleverna på vad provet 

omfattar och hur det är upplagt. Karin och Nora anser att det är svårt 

att direkt förbereda eleverna för läsförståelseprovet eftersom det 

aldrig går att veta vilka texter eller vilken typ av frågor som kommer 

på provet. Det hon som undervisande lärare kan göra som en sorts 

förberedelse, menar Karin, är att öva referatskrivande av sakprosa 

och att läsa olika texter och diskutera och sammanfatta dem. Just 

referatskrivandet framhålls av flera av studiens lärare som en 

gynnsam förberedelse inför läsförståelseprovet. De nämner dock att 

detta inte är något man gör specifikt för att öva inför provet, utan 

något som anses vara en del av den ordinarie svenskundervisningen 

som lärarna alltid har ägnat sig åt. Men, tillägger de, referatskrivandet 

är ett bra sätt att få en uppfattning om elevernas läskompetens, om 

eleven inte förstått texten kan hen inte heller skriva ett fungerande 

referat av den. Lärarna lyfter även arbete med diktanalys och analys 

av annan skönlitteratur, främst romaner och noveller, som viktiga 

moment för att förbereda eleverna inför läsförståelseprovet. Samtidigt 

är lärarna noga med att understryka att detta är något som man gör 

hela tiden i svenskämnet, det vill säga läser, tolkar och samtalar om 

skönlitteratur. Att arbete med skönlitteratur är något som är centralt i 
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svenskämnet och som svensklärare kontinuerligt arbetar med oavsett 

läsförståelseprov är ett återkommande tema hos studiens lärare.  

 Kanske just för att de betonar att läsningen är något de alltid har 

arbetat med så säger flera av lärarna att deras undervisning inte har 

påverkats av att ett läsförståelseprov har införts i årskurs 1. Elisabeth 

påpekar att man i svenskämnet alltid har jobbat med olika texttyper, 

med närläsning och tolkning av texter, med att kunna se vilken typ av 

språk som passar för vilken typ av text, och vilka krav olika typer av 

texter ställer på läsningen. Hon förklarar att hon inte specifikt lagt om 

sin undervisning för att möta provets innehåll eftersom hon anser att 

det hon gör i kursen och det som testas i provet ändå stämmer ganska 

väl överens. Elisabeth lyfter till exempel fram att de på skolan arbetar 

med skönlitteratur och litteraturanalys redan i årskurs 1 och hon 

anser därmed att eleverna är väl förberedda för läsförståelseprovet. 

Elisabeth får medhåll av Daniel som inte heller anser att han har 

ändrat sin undervisning markant bara för att det kommit ett 

läsförståelseprov.  

 Lärarnas handlingar för att förbereda eleverna för det nationella 

läsförståelseprovet i direkt anslutning till provet tycks i stort sett 

handla om att gå igenom Skolverkets förberedelsematerial som 

skickas ut till skolorna tillsammans med lärarmaterialet och 

eventuellt lite referatskrivning av olika texter. Det går dock i lärarnas 

tal att urskilja andra typer av förberedelser inför läsförståelseprovet 

som kan ses som en tydlig påverkan på deras undervisning. Här talar 

lärarna om att de har flyttat om moment mellan olika kurser och att 

de har gjort specialkonstruerade uppgifter för de olika delproven.  

 

Flytta om moment mellan kurserna 

Trots att lärarna i min studie säger sig ha blivit mer medvetna om 

vikten av att arbeta mer med läsförståelse sedan läsförståelseprovet 

infördes så är det en relativt entydig bild som tonar fram i mitt 

material som visar att lärarna arbetar inte i någon större omfattning 

mer eller på ett förändrat sätt med läsförståelse i sin undervisning. 

Den tydligaste påverkan på undervisningen som går att skönja i 

lärarnas tal handlar snarare om att de i princip fortsätter göra saker 

som de alltid har gjort men att de har flyttat om lite olika moment 

mellan kurserna eftersom de har lärt sig vad som brukar komma på 
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provet. En sekvens från intervjun med lärarna på Karin Boyeskolan 

får illustrera resonemang som återfinns i alla fokusgrupperna och 

även hos lärarna i delstudie 2: 

  

Carolina: Jo, man ska hinna klämma in en bok… 
Birgitta: Minst… 
Carolina: … minst, och sen ska man hinna ha diktanalys helst också. 
Anders: Ja, diktanalys och det är svårt för ettorna … 
Carolina: Det vet man ju att det kommer alltid en dikt och då som 
sagt … 
Birgitta: Och då måste man ju ta alla stilmedel också … 
Carolina: … och alla stilfigurer, för det har de ju åkt dit på förut… 
Intervjuare: Är det tydligare att det kommer in i 
svenskundervisningen i årskurs ett nu än det har varit innan det här 
läsförståelseprovet fanns? 
Birgitta: Ja, det är det för jag måste säga att innan det här, nu om vi 
tänker gamla Svenska A och Svenska B, så då kanske man tog 
diktanalysen i tvåan för det passade bättre ihop med själva 
litteraturtemat. 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Anders, Birgitta och Carolina beskriver här hur de har flyttat ner 

arbete med diktanalys och stilfigurer från de högre årskurserna till 

årskurs 1 eftersom de vet att ett sådant moment brukar ingå i det 

nationella provets läsförståelsedel. Ett liknande resonemang för 

Gabriella, Helene och Ingrid som berättar hur de den allra första 

gången de genomförde provet upptäckte att de borde ha hunnit prata 

om stilfigurer med eleverna före provet, men att det var något som de 

tidigare inte prioriterat i årskurs 1. En diskussion under rättningen av 

provet resulterade i att alla svensklärare på skolan följande år la in ett 

moment med stilfigurer i kursen eftersom det kunde komma på 

provet. När det gäller det delprov som handlar om läsförståelse pratar 

lärarna således mest om att de måste se till att eleverna före provet 

har hunnit läsa en bok, gjort en diktanalys och gått igenom några 

grundläggande litterära begrepp - allt sådant som de ändå skulle ha 

gjort, men förmodligen i en annan årskurs vad gäller diktanalysen och 

de litterära begreppen.  

 

Specialkonstruerade uppgifter  

Lärarna i fokusgruppintervjuerna svarar jakande på den direkta 

frågan om det nationella provet påverkat hur de tänker om sin 

undervisning i svenska i årskurs 1, men när de förklarar hur det har 
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påverkat glider de snabbt förbi läsförståelsedelen och uppehåller sig i 

stället kring de muntliga och skriftliga delarna. Om det i mitt material 

finns få spår av direkt påverkan på undervisningen från det nationella 

provets läsförståelsedel så gäller det omvända vad gäller de övriga två 

delproven. Det är tydligt att det är delproven i muntlig och skriftlig 

framställning som får störst påverkan på lärarnas undervisning. De 

lärare som deltar i studien beskriver hur de konstruerar uppgifter som 

direkt påminner om eller till och med helt kopierar delprovet i 

muntlig framställning:   

 

Olivia: Så när vi har haft naturelever så har vi haft Forskning och 
framsteg, och sen har vi gjort precis utifrån instruktionen till 
nationella. Och så har de fått testa att hålla tiden och hitta en egen 
aspekt på temat. Det gör jag precis likadant som en övning. Så det blir 
ganska lugnt sen när det är dags.  
  (Fokusgrupp Dan Anderssonskolan) 

 

Citatet ovan illustrerar något som så gott som samtliga lärare i 

studien berättar att de gör i sin undervisning i Svenska 1, de utformar 

en eller flera muntliga uppgifter som är exakta kopior av delprovet i 

muntlig framställning.   

 Enstämmigheten är dock tydlig hos de deltagande lärarna om att 

det är det skriftliga provet som ställer till störst problem för eleverna 

och att det är det delprovet som de behöver öva mest inför. De 

nämner saker som att man redan i årskurs 1 måste träna eleverna i att 

skriva olika typer av texter, öva källhantering, skriva referat och 

utredande text i högre grad än tidigare. Eleverna behöver få en ökad 

genremedvetenhet och övas i det formella skrivandet. När det gäller 

det skriftliga delprovet har lärarna därför även där tydligt inriktade 

uppgifter i kursen som liknar hur uppgiften är utformad i det 

nationella provet. Övningar med textläsning som utgångspunkt men 

som inte inbegriper arbete med läsförståelse utan som utmynnar i att 

förbereda eleverna för skrivande av en särskild texttyp, gärna 

argumenterande, som kan tänkas vara med i det nationella provet 

förekommer på de flesta skolorna. Lärarna beskriver också hur de 

inom ämneslaget hjälps åt på skolorna att konstruera uppgifter som 

liknar de muntliga och skriftliga delarna i det nationella provet, dels 

för att eleverna ska vara väl förberedda för de två delproven, dels för 

att det är viktigt att eleverna här får visa sina förmågor även utanför 

provsituationen. Detta står i kontrast till läsförståelseprovet som får 



 

92 

 

 

betydligt mindre förberedelser än de andra två delproven. Helene 

säger att hon tycker läsförståelseprovet är svårt att förbereda för. 

Fokus för det nationella provet ligger i stället på att förbereda 

eleverna för delproven i muntlig och skriftlig framställning: 

 

Helene: Det är svårt att förbereda [för läsförståelseprovet]. Inför det 
nationella provet lägger vi jättemycket kraft på att se till att de är 
förberedda till tänderna för att prata och att de är textsmarta, att de 
kan alla olika textgenrer och vi repeterar det precis inför. Men 
läsförståelsen, den kanske man inte lägger samma krut på, för den 
jobbar man ju med hela tiden på ett annat sätt. 
  (Fokusgrupp Edith Södergranskolan) 

 

Helene berättar om arbete med att analysera och diskutera olika 

texttyper men konstaterar att det i första hand görs med fokus på att 

eleverna själva ska producera text, snarare än att de ska lära sig läsa 

och förstå olika typer av texter. De flesta lärarna i studien upplever 

inte heller att eleverna lägger så stor vikt vid läsförståelseprovet. De 

nämner att eleverna är jättenervösa för taldelen och att både lärarna 

och eleverna upplever att skrivdelen är, som Helene uttrycker det, ”en 

större prestation på något vis” (fokusgrupp Edith Södergranskolan). 

Helene är också en av dem som säger att provet gjort henne medveten 

om att hon behöver arbeta mer med läsning i undervisningen 

samtidigt som hon berättar att läsförståelseprovet är det delprov hon 

ägnar minst tid åt att förbereda eleverna för.  

 De enda lärarna i studien som säger sig själva ha konstruerat 

uppgifter till eleverna som liknar uppgifterna i läsförståelseprovet för 

att förbereda eleverna inför provet är, som nämnts ovan, Anders och 

Birgitta. Birgitta berättar att hon har gjort frågor till en bok som 

eleverna läst och som var ”av samma karaktär” som den typen av 

frågor som kan komma på det nationella provet och Anders uppger 

att han har gjort något liknande med sina elever, fast med film. I 

övrigt tycks förberedelserna för läsförståelseprovet vara de som 

beskrivs ovan. Sandra, Rebecka, Olivia och Petra visar ett starkt 

motstånd mot att styra in sin undervisning mot det nationella 

läsförståelseprovet genom att göra liknande uppgifter i klassrummet:  
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Sandra: Men det har jag tänkt på ibland, om man vill lägga sånt 
fokus på nationella provet, att man skulle göra fler egna uppgifter 
som påminner om de här. För när jag gör egna uppgifter så gör jag ju 
inte på det här sättet direkt. 
Rebecka: Nej.  
Sandra: Att man ska kryssa i och … 
Olivia: Ja, där känner jag ju ett enormt motstånd att jag ska lägga 
upp kursen för att de ska klara nationella provet. 
Sandra: Ja! 
Petra: Nej, det ska inte vi göra. /…/ Men varför ska man göra det när 
man tycker att det inte är något bra att det finns färdiga svar? Varför 
ska man då göra liknande själv? 
  (Fokusgrupp Dan Anderssonskolan) 

 

Hos Rebecka, Olivia, Petra och kanske framför allt hos Sandra går det 

att urskilja en viss kluvenhet i hur de ska förhålla sig gentemot provet. 

Å ena sidan funderar Sandra på om hon kanske borde göra uppgifter 

som mer liknar de som kan komma på provet för att förbereda 

eleverna bättre för det. Å andra sidan stämmer hon snabbt in i Olivias 

motstånd mot att rikta in sin undervisning mot det uttalade målet att 

eleverna ska klara kursens nationella prov. De får också medhåll från 

Petra som ger uttryck för att hon inte vill göra samma typ av uppgifter 

som kan komma på provet eftersom hon anser att den typen av 

uppgifter inte stämmer överens med hennes övertygelse om hur 

läsundervisning ska gå till. Intressant i sammanhanget är också att 

Olivia, som illustreras av citatet tidigare i detta avsnitt, vad gäller det 

muntliga delprovet gör just det som hon i citatet ovan protesterar mot 

– hon låter eleverna öva på uppgifter som är en exakt kopia av det 

muntlig nationella provet. 

 

Simultant fria och styrande ramar  

När det gäller lärarnas tal om hur de uppfattar det nationella provet i 

Svenska 1 så är det som beskrivits tidigare en kluven bild som växer 

fram. Alla lärarna i delstudie 2 är dock överens om att det påverkar 

svenskämnet och de själva som svensklärare att det i Gy11 har blivit 

ett ämne med många nationella prov. Samtidigt som lärarna anpassar 

sig och infogar sig i policyn om de nationella proven och förklarar att 

det är bra att det finns gemensamma riktlinjer och tydliga ramar, så 

motsätter de sig att bli alltför styrda av det nationella provet, en sorts 

motstånd och kapitulation på samma gång (Ball, 2006). Karin, Linnea 

och Nora menar att även om det nationella provet finns i deras 
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medvetande när de planerar kursen så tänker de inte specifikt på det 

nationella läsförståelseprovet när de i augusti planerar sin kurs i 

Svenska 1 inför det kommande läsåret. De säger alla tre att deras 

undervisning inte hade sett annorlunda ut om det inte funnits ett 

läsförståelseprov i slutet av kursen: 

 

Karin: Nej, jag tänker inte på det, faktiskt. Det kommer… eller det är 
väl så självklart att det ingår i svenskämnet på något sätt. /…/ Ja, när 
vi pratar om syfte med olika texter så är det ju egentligen en 
förberedelse för det fast jag tänker nog mer att det är en förberedelse 
för livet mer än en förberedelse för läsförståelsedelen på nationella 
provet.  
     (Intervju 3) 

 

Magnus, å sin sida, konstaterar dock att han tror att hans kurs nog 

hade sett annorlunda ut om det inte funnits ett nationellt prov i 

kursen. Även om han säger att han inte bygger sin undervisning på 

det nationella provet så känner han att han nog fokuserar mer på 

färdigheterna med det formella skrivandet inför det skriftliga provet 

än han skulle gjort om provet inte funnits och att han nog annars 

hade ägnat mer tid åt att läsa och förstå texter.  

 

Ramar som stöder 

Daniel, Fredrik och Elisabeth säger att de uppskattar att det 

nationella provet har ”stramat upp” svenskundervisningen i årskurs 1 

(fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan). Samtidigt som hon uttrycker att 

både hon och eleverna kan sakna de lite mer kreativ inslagen i 

undervisningen betonar även Karin att hon ser det som positivt att 

Skolverket ”styr upp” och tillhandahåller ramar för undervisningen så 

att det blir ”lite ordning ändå i vad som tas upp ute i skolorna” 

(intervju 4). Hon tycker inte att styrdokumenten styr för mycket utan 

framhåller att hon ändå har stor frihet att välja texter och hur hon vill 

arbeta med texterna i undervisningen. 

 Magnus lyfter fram att det finns fördelar med att ha ett nationellt 

prov i svenskämnet och jämför med det andra ämnet han undervisar i 

där det inte finns några nationella prov. Han tycker att det är positivt 

att få både vägledning om vad som är viktigt att prioritera i ett så 

stofftyngt ämne som svenska och att det är bra att få hjälp med 

bedömningen. Även Karin resonerar i termer av att det är bra för 
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likvärdigheten att det finns nationella prov. Eftersom svenska är ett 

ganska öppet ämne tycker hon att det är positivt att det nationella 

provet hjälper till att styra innehållet i kursen lite så att det inte blir 

alltför olika kurser som erbjuds eleverna. Hon tänker att det annars 

finns en risk att det blir lite ”kaosaktigt” om alla lärare ska ha sin egen 

tolkning av vad som är viktigt för eleverna att kunna. Magnus och 

Karin får medhåll från både Linnea och Jenny. Den senare resonerar 

på ett liknande sätt om att det nationella provet på något sätt ändå 

påverkar så att svensklärarna strävar mot en gemensam 

bedömningsstandard, något som Jenny anser är en stor fördel jämfört 

med andra ämnen som inte har några nationella prov:  

  

Jenny: Men jag kan ändå tycka att det säkerställer ju att vi får en 
likvärdigare skola med de nationella proven helt klart. För jämför jag 
med en lärare som inte har det [i sitt ämne] så kan det vara väldigt 
varierade betyg beroende på vem man har och vilken undervisning. 
Även upplägget kan vara så väldigt varierat då. Men här har vi liksom 
tydligare riktlinjer och man vet vad det är som ska testas så att man 
håller sig inom ganska … Även om det är väldigt fria ramar så har 
man ramar.  
    (Intervju 3) 

 

Även Nora använder ordet riktlinjer när hon pratar om svenskämnets 

styrdokument och nationella prov och liksom Jenny menar hon att 

det är viktigt att det finns ett tydligt uppdrag och att lärare inte kan 

göra som de vill. Det är viktigt att det blir någorlunda likvärdigt ute i 

landet påpekar hon. ”Men”, tillägger hon, ”man ska ju också förstå 

varför” (avslutande gruppintervju) och hänvisar till det upplevda 

otydliga syftet med det nationella läsförståelseprovet. Här ger Nora 

ett exempel på hur lärare inte bara implementerar nya reformer utan 

att de också försöker förstå och ge mening åt dem (Ball et al, 2012).  

 

Ramar som begränsar 

Nora lyfter fram att hon tycker att svenskämnet har blivit mycket mer 

styrt, mer prestationsbetonat och mer fyrkantigt sedan det infördes 

ett nationellt prov i årskurs 1. Nora berättar att flera av hennes 

kollegor på skolan är positivt inställda till det nationella provet i 

Svenska 1 eftersom de ser en trygghet i att ha fått ett mätinstrument 

för kursen. Själv upplever Nora snarare provet som ett hinder som 

begränsar hennes frihet att kunna anpassa undervisningen efter varje 
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elevgrupps specifika behov. Hon tycker att provet får för stort 

utrymme i slutet av kursen där hon hellre hade velat lägga tid på att 

ge eleverna en chans att arbeta med de förmågor som hon ser att de 

skulle behöva stärka upp inför slutbetyget eller inför nästa årskurs. 

Nora menar att hon hamnar i kläm mellan att som tjänsteman följa 

det som hon är ålagd att göra och det hon med sin lärarerfarenhet 

anser att eleverna skulle ha bättre nytta av, vilket för henne orsakar 

vad hon kallar för en moralisk stress.  

 Även Linnea resonerar i termer av att hon skulle vilja avsluta 

kursen med att arbeta intensivt med något som eleverna behöver bli 

bättre på, hellre än att lägga ner så mycket tid på genomförande, 

sambedömning och rättning av det nationella provet. Detta trots att 

hon är positivt inställd både till skolans policy om sambedömning och 

till det stöd hon tycker att hon får för att utveckla sin textbedömning 

genom provets bedömningsanvisningar. Vid flera tillfällen under 

intervjuserien betonar Linnea att resultatet på det nationella provet 

enligt rådande policy är betygsstödjande men inte betygsstyrande och 

att resultatet på det nationella provet inte är avgörande för 

slutbetyget. Samtidigt beskriver hon att det nationella provet i kursen 

Svenska 1 finns med i hennes planering av undervisningen i så måtto 

att hon anser att eleverna ska kunna känna sig trygga när de ska 

genomföra provet och att det därför är hennes ansvar att se till att 

eleverna kommer väl förberedda till skrivtillfället:  

 

Linnea: Jag ser min egen roll i det, att jag har ju ett ansvar att se till 
att eleverna har fått möjlighet att lära sig det som krävs. För att på 
något vis ska ju det vara en summa utav delar av kursen åtminstone. 
Så tänker jag, att har man aldrig hört talas om bildspråk, hur ska de 
någonsin kunna veta det då?  
    (Intervju 3) 

 

I citatet ovan visar Linnea en medvetenhet om att de val hon gör för 

sin undervisning har betydelse både för elevernas trygghet i 

provsituationen och för deras möjlighet att prestera så goda resultat 

som möjligt på provet. På så vis hamnar Linnea i en position där den 

dubbla rollen av att vara både objekt för och aktiv aktör i policy blir 

påtaglig. Hon ska genomföra policy som hon inte varit med att 

bestämma om, men när hon genomför proven väljer hon att aktivt gå 

in i förberedelsearbetet för att eleverna ska få möjlighet att lyckas på 

det nationella provet. Magnus lyfter vidare att han tycker att det är 
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problematiskt att de nationella proven styr lärarna så pass mycket 

som de gör:  

 

Magnus: Ja, om man tittar på hur vi gör så styrs vi mot att vi tror att 
det är kärnan i ämnet. Fast det är ju bara, eller bara, men det är ju 
inte det som är kärnan, utan kärnan står ju i kursplanen. Men vi 
formas ju och så blir man så rädd över att eleverna ska bli så dåliga att 
skriva eller läsa att man tränar gamla nationella prov, typ, mer än att 
jobba med större övergripande saker så att man lär sig det där ändå. 
     (Intervju 4) 

 

I citatet ovan menar Magnus att hans tolkning av vad som är 

svenskämnets kärna utgår från hans egen översättning av 

ämnesplanens beskrivning av vad som är centralt i ämnet och vad det 

är han som svensklärare ska undervisa om. Denna tolkning stämmer 

inte överens med den bild av ämnets kärna som Magnus upplever att 

det nationella provet signalerar om. Därför menar Magnus att det blir 

problematiskt om lärare börja fokusera mer på att eleverna ska klara 

det nationella provet än att lära sig det som är kursens kärna. För 

Magnus framträder ämnesplanen som den policy som står i 

förgrunden för hans undervisning. 

  Rebecka, Nora, Karin och Jenny är de lärare i studien som 

tydligast uttrycker att de upplevde en större frihet inom svenskämnet 

före införandet av Gy11 och det nationella provet i Svenska 1. De 

nämner att de bland annat upplevde att de hade ett helt annat 

svängrum att anpassa sin undervisning efter olika elevgrupper. Nora, 

Karin och Jenny återkommer dessutom i flera intervjuer i delstudie 2 

till att de upplever att det är mycket mindre utrymme för att göra 

roliga och kreativa saker i undervisningen i årskurs 1 nu än tidigare, 

en styrning som de anser att det nya nationella provet tydligt har 

bidragit till. Även Magnus beskriver i den första intervjun hur policy 

runt svenskämnet begränsar honom i undervisningen. I stället för att 

följa med i en impulsiv handling eller ett mer kreativt upplägg av 

undervisningen känner han sig ofta tvungen att göra andra val än han 

först spontant hade tänkt göra för att det bättre ska passa in med 

kunskapskraven.  
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Anpassning och motstånd till det nationella provet  

Som beskrivits ovan är lärarnas ansträngningar att förbereda eleverna 

för de muntliga och skriftliga delproven påtagliga, både vad gäller att 

låta eleverna öva flera gånger på de förmågor som testas under 

kursens gång och vad gäller benägenheten att konstruera uppgifter 

som liknar de som kommer på provet. I stark kontrast till detta står 

lärarnas tal om att inte anpassa sin undervisning för ett enda enskilt 

provtillfälle, vilket i synnerhet tycks gälla för det nationella 

läsförståelseprovet. När det gäller detta delprov går det att, trots den 

övervägande positiva inställningen till att provet har införts, skönja en 

viss motvilja mot att anpassa undervisningen till att det kommer ett 

läsförståelseprov i slutet av kursen. På så vis kan man säga att 

studiens lärare inför det nationella provet i Svenska 1 på samma gång 

uppvisar både anpassning och motstånd (Ball, 2006). 

 I intervjun med Anders, Birgitta och Carolina går det att spåra 

ett visst motstånd mot att anpassa undervisningen alltför mycket till 

ett specifikt provtillfälle. De nämner att den senaste tidens fokus på 

nationella prov gör att det känns som att statistiken är viktigare än 

deras undervisning och de vill inte gå med på att anpassa 

undervisningen så att den hela tiden ska syfta mot att förbereda för 

ett nationellt prov. Fredrik är den av lärarna i studien som allra 

tydligast markerar att han inte låtit sin undervisning påverkas av att 

ett nationellt prov i läsförståelse har införts: 

 

Fredrik: Jag har hittills kunna styra det så att provets utformning 
inte har påverkat min undervisning så mycket. Så vill jag inte ha det, 
att undervisningen så att säga tar för mycket hänsyn till ett 
provtillfälle. För det styr upp både samtalet, spontaniteten och 
möjligheten att ha roligt i kursen på ett sätt som inte passar mig.  
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

Fredrik är tydlig med att det är han som styr över sin undervisning 

och att en undervisning som alltför tydligt går in för att arbeta mot ett 

enda specifikt provtillfälle inte är önskvärd i hans klassrum. Att 

utnyttja svenskämnets inneboende kapacitet för kreativitet är långt 

viktigare för Fredrik än en anpassning till ett nationellt prov. Detta 

behöver i sig inte visa på en konflikt med den yttre styrningen 

eftersom läsning är något som svensklärarna i studien säger att de 

alltid har arbetat med.  
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 En del av lärarnas anpassning till policy går att relatera till att 

det hos de lärare som deltar i studien finns en stark vilja att ”göra 

rätt”. De ger uttryck för att de vill ”göra rätt” både vad gäller att ge 

undervisningen en utformning som ligger i linje med 

styrdokumentens intentioner och vad gäller att leva upp till de yttre 

förväntningar som ställs på dem. Till skillnad från lärarnas eget 

resonemang om att det inte finns någon rätt eller fel tolkning av 

skönlitterär text, tycks det hos lärarna finnas en föreställning om att 

det finns ett rätt sätt att tolka styrdokumenten och att de som lärare 

kan göra på rätt eller fel sätt. Magnus uttrycker sig i termer av att ”det 

finns ju en viss tillfredsställelse i att göra rätt också” (intervju 4) när 

han resonerar om att han ibland kan känna sig nöjd när han har gjort 

ett visst textval för sin undervisning som han upplever som rätt i 

förhållande till hur han tolkar ämnesplanens intentioner. På ett 

liknande sätt resonerar Jenny när hon beskriver att hon känner sig 

mer styrd i Gy11 än under tidigare läroplaner. Hon talar om det 

centrala innehållet i svenskans ämnesplan som näst intill 

betvingande, som något som hon upplever ska bockas av: 

 

Jenny: Det är just att man känner att ja, men jag måste hinna alla de 
här grejerna. Annars har jag inte gjort rätt.  
    (Intervju 4) 

 

Jenny och Magnus uttrycker en känsla av att det finns ett rätt sätt att 

tolka och undervisa i förhållande till ämnesplanen. De förmedlar även 

en känsla av att de kan ställas till svars om de inte levererar ”rätt” 

undervisning. Nora resonerar i sin tur om genomförandet av det 

nationella provet i Svenska 1 som ett sätt att ”göra rätt”. Hon berättar 

att hon efterlyser en gemensam diskussion med sina ämneskollegor 

på skolan om provet, men förklarar att kollegorna inte riktigt vill ge 

sig in i den diskussionen. Enligt Nora nöjer sig kollegorna med att det 

finns en policy om att de ska genomföra de nationella proven, och då 

är det bara att göra det eftersom det då blir rätt:  

 

Nora: Jag tror att man tänker men nu har vi äntligen riktlinjer. Vi 
bara gör det för vi har så himla mycket annat att rätta nu. Och när det 
står så här så gör vi det för då blir det rätt. Och det blir det ju rent 
administrativt, så blir det ju.  
    (Intervju 3) 
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Nora menar att eftersom de är ålagda att genomföra nationella prov i 

svenska så gör de rätt när de ”bara gör” proven, men hon fortsätter 

med att efterlysa en diskussion och en värdering av de nationella 

provens vara eller icke vara. Nora intar genom hela intervjuserien en 

tydligt kritisk hållning gentemot det nationella provsystemet och i 

citatet ovan ifrågasätter hon kollegornas anpassning till policy vad 

gäller de nationella proven. Trots den kritiska hållningen gentemot de 

nationella proven tycker Nora att de nationella proven ändå blir en 

ram som hjälper henne att se att hon ”är på rätt spår” och att 

elevernas prestationer kan få en likvärdig bedömning: 

  

Nora: Men i stort sett så tycker jag nog att jag kan acceptera de här 
formerna som vi har. Jag kan tycka att vi har för mycket nationella 
prov, det tycker jag nog, men annars så tycker jag att ja … att det 
funkar. 
    (Intervju 4) 

 

Citatet ovan illusterar hur Nora trots sin kritiska inställning till de 

nationella proven i svenska ändå har anpassat sig till rådande 

nationell policy om att svensk skola ska ha ett nationellt provsystem. 

Eftersom det ”funkar” accepterar hon de ramar som systemet ger 

henne. 

 

Nationellt prov som en del av det performativa trycket 

Det som framträder tydligt i mitt material är att det påverkar de lärare 

som deltar i studien att de i sin undervisning är ålagda att hantera 

nationella prov (Ball 2003; Ball et al, 2012). På Noras skola är lärarna 

ålagda att redovisa sina bedömningar och elevernas resultat på de 

nationella proven i de gemensamma kursmatriserna i skolans 

lärplattform. Nora håller med om att lärarna behöver vara tydliga och 

transparenta i sina bedömningar, men hon upplever samtidigt att hon 

hela tiden blir ifrågasatt eftersom hon måste bevisa sin betygssättning 

för både skolledning och föräldrar. ”På vår skola ska vi visa hela tiden, 

föräldrar och elever ska hela tiden kunna se var prickarna finns i 

matrisen”, säger hon (intervju 4). Nora återkommer flera gånger 

under intervjuserien till skolans lärplattform och att det finns krav på 

henne att hon ska ”klicka i” sina bedömningar i kursmatrisen där, 

något som jag tolkar som ett tecken på den press hon upplever. Nora 
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utvecklar sedan resonemanget med de ”klickbara” matriserna med att 

hon tycker att något som är tänkt att vara en kvalitativ bedömning av 

elevernas kunskaper i stället i lärplattformen har blivit till något 

kvantitativt där elever och föräldrar räknar antal ”klick” och sen drar 

slutsatser om vilket slutbetyg eleven ska få:  

  

Nora: Det är som att den styr oss i stället för att vi styr den. Den ska 
ju vara ett instrument, vilket den också är, jag når ju till eleverna, jag 
kan skriva in alla de här formativa bedömningarna som man inte 
hinner… Det skriver jag in där. Det blir överskådligt och så. Så det 
finns många fördelar med det, men det blir också väldigt fyrkantigt 
och väldigt klumpigt.   
    (Intervju 4) 

 

Nora säger att det är vad hon kallar ett ängslighetstecken från 

skolledningen att föräldrarna hela tiden måste se precis allt vad 

lärarna gör, ”vi måste vara synliga” säger hon, vilket i sin tur sätter 

press på lärarna på skolan vad gäller examinationer, bedömningar 

och nationella prov. Hon berättar också om krocken som uppstår 

mellan den lokala policyn om att visa var i kunskapskraven i den 

digitala lärplattformen som resultaten från de nationella proven hör 

hemma och hennes egen tolkning av ämnesplanens kunskapskrav. 

Eftersom det enligt Noras tolkning inte finns några tydliga 

skrivningar om läsförståelse i kursens kunskapskrav blir ”klicken” i 

lärplattformen problematiska:  

 

Nora: Det blir så konstigt. Ja, då ska vi göra lika så att vi skulle lägga 
ut det på lärplattformen med nationella prov. Jag måste säga att jag 
vet inte riktigt hur jag ska handskas med det på bästa sätt. /…/ Och på 
något sätt blir den här kontrollfunktionen när allting blir präntat 
svart på vitt, så blir det som att det där är sanningen. /…/ Det kan ju 
komma föräldrar också som säger ”men min son fick …” Jag vet 
faktiskt inte riktigt hur jag ska hantera det här. Och nu är det ju så att 
nationella proven är ju någonting som alla gör och därför så finns det 
en policy hur vi ska göra med det här. 
    (Intervju 3) 

 

I citatet ovan blir det tydligt att Nora hamnar mellan flera olika 

policysträvanden. Hon ska tolka och förhålla sig till kursens 

ämnesplan och kunskapskrav och hon ska genomföra nationella prov 

och översätta resultaten till kunskapskraven samtidigt som hon ska 

uppfylla den lokala policyn att redovisa alla resultat i skolans 

lärplattform. När dessa tre olika policyer inte helt och hållet drar åt 
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samma håll blir det svårt för Nora att navigera mellan de olika kraven, 

vilket hon ger tydligt uttryck för.  

  

Ett inre performativt tryck 

Förutom lokala policyer, som exemplet med Noras lärplattform ovan, 

om transparens gentemot elever och föräldrar vad gäller redovisning 

av resultaten av de nationella proven, finns det även idag på nationell 

nivå en policy som uttalat uppmanar skolor och lärare att samrätta 

och sambedöma de nationella proven. Detta för att så långt det är 

möjligt säkerställa en likvärdig bedömning av elevernas prestationer. 

Även om lärarna i studien uttrycker att de tycker att det är bra med 

sambedömning så kan det också upplevas som ett inre tryck från 

kollegorna på den egna skolan. På Edith Södergranskolan, Pär 

Lagerkvistskolan samt på Noras och Karins skolor har svensklärarna 

gemensamma skrivningar både i årskurs 1 och 2 som övningar inför 

de nationella proven i svenska, och även i dessa sammanhang 

sambedöms elevernas texter. Karin beskriver att det styr henne 

ganska mycket i hur hon har lagt upp sin kurs sedan hon började 

arbeta på skolan och därmed får sambedömningen betydelse för 

hennes undervisning. Hon fortsätter med att säga att det nog blir lite 

prestige i att veta att hennes elever kommer att jämföras med andra 

elever på skolan. 

 I den avslutande gruppintervjun med lärarna i delstudie 2 

berättar både Magnus och Karin att de kan känna sig styrda i sitt 

arbete med svenskkurserna eftersom de vet att deras elevers resultat 

på det nationella provet kommer att jämföras med andra lärares 

elevresultat på den egna skolan. Detta gäller först och främst de 

nationella proven, men även när det gäller till exempel de lokala 

gemensamma proven som föregår de nationella proven. I likhet med 

Karin beskriver Magnus att han kan uppleva en press när lärarna på 

skolan sitter och sambedömer de nationella proven i svenska: 
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Magnus: Jag undrar om inte jag har påverkats av den här 
samrättningen vi kör på den skriftliga delen. Den gör att man vill inte 
ha en klass som har bara skrivit E:n. Att det finns någon form av 
press, eller tävlingsmoment och prestige i det hela, att man drivs av 
det också. För just det här skriftliga. Läsförståelsen den är ju fast, det 
är ju ett facit till den. Och den muntliga kör man själv i ett klassrum 
oftast. Men det här skriftliga, då sitter man bredvid och så säger 
någon ”det där är ingen adverbialfras” och då börjar jag känna mig 
osäker [skrattar] /…/ Och då känner jag att men sätter jag 
dispositionen rätt och den här referattekniken rätt, då klarar man sig 
och då får jag ett gott renommé i gruppen. 
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Magnus ger uttryck för att det kan uppstå en press lärarna emellan 

under sambedömningen av de nationella proven om lärarnas elever 

jämförs med varandra. Men Magnus vittnar även om ett inre 

performativt tryck som kommer från den egna skolledningen. Precis 

som Jenny och Nora beskriver även Magnus att han upplever en press 

i samband med de nationella proven eftersom den egna skolledningen 

lägger stor vikt vid resultaten: 

 

Magnus: De vill ju ha listor på … Det är ju väldigt viktigt att fylla i 
några listor med vilket betyg som NP ger och vilket betyg de får i 
kursen. Det tas inte hänsyn till omständigheter kring det här. Men det 
ska fyllas i några listor och sen ska det diskuteras varför det inte 
korrelerar helt och hållet och sånt där. Men man diskuterar ju inte om 
NP var bra. Förra årets årskurs tre NP var ju väldigt dåligt, och då kan 
det ju mycket väl vara så att många får väldigt dåligt betyg men de är 
inte dåliga. Men det finns inte. Sånt påverkar nog oss. 
    (Intervju 4) 

  

Både Jenny och Magnus lyfter att de tycker att det är problematiskt 

att den offentliga debatten om resultaten på de nationella proven ofta 

förs av personer som inte är kunniga varken om svenskämnet, 

provens utformning eller den policy proven står för. Lärarna följer 

direktiven om att proven ska vara betygsstödjande och inte 

betygsstyrande men när de gör det ifrågasätts de av andra nivåer i 

utbildningssystemet som står för andra policysträvanden vad gäller 

syftena med de nationella proven. Magnus pekar också på att det 

finns många omständigheter som måste beaktas i relation till 

elevernas resultat på de nationella proven, något som den lokala och 

den offentliga debatten enligt honom inte heller tar hänsyn till. I 

intervjuerna i delstudie 2 framträder en bild av ett tydligt inre 
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performativt tryck som påverkar studiens lärare och deras 

handlingsutrymme.  

  

Ett yttre performativt tryck 

I delstudie 1 där jag intervjuade fokusgrupper riktades ett tydligt 

fokus direkt mot lärarnas uppfattningar om det nationella 

läsförståelseprovet. I delstudie 2 låg däremot fokus på de 

bakomliggande principerna för lärarnas val av texter till sin 

undervisning och jag initierade inte själv det nationella provet som 

samtalsämne under våra samtal. Trots detta blev det nationella 

provets närvaro mycket påtagligt genom hela intervjuserien. Tre av 

lärarna lyfte själva ämnet det nationella provet genom att de tidigt 

redan under den första intervjun i augusti nämnde att deras 

målsättning för kursen var att de ville mer än att eleverna bara skulle 

klara det nationella provet.  

 Även om lärarna i delstudie 2 på det stora hela inte anser att de 

har låtit sin läsundervisning påverkas nämnvärt av införandet av ett 

nationellt läsförståelseprov så hänger ändå det nationella provets 

skugga tungt över arbetet i kursen. Under den avslutande 

gruppintervjun med alla fem lärarna ställdes därför frågan till lärarna 

om hur de såg på att det nationella provet varit så närvarande i deras 

tal under hela läsåret. Linnea förklarar att det nog blivit så eftersom 

de nationella proven haussas upp så mycket i skolan idag och att de 

får ett stort utrymme både i kursen och vad gäller den tid lärarna får 

ägna åt att rätta proven. Hon får medhåll från de andra lärarna och 

Karin förklarar att eftersom provet tar in många delar av kursen så är 

det ganska omfattande. Om lärarna dessutom vill förbereda eleverna 

inför provet genom att låta dem göra någonting liknande en gång före 

själva skrivtillfället så har provet lagt beslag på tre, fyra månader av 

kursen, menar Karin. 

 I delstudie 2 går det att även att urskilja en underliggande 

diskurs om de nationella provens påverkan på undervisningen i form 

av ett upplevt yttre performativt tryck hos studiens lärare. Det 

handlar om att lärarna upplever att det finns en press på dem i 

relation till de nationella proven att leverera resultat och betyg på ett 

sätt som gör media, kommun, skolledning och föräldrar nöjda, 

samtidigt som de inte alltid känner sig bekväma med de krav som 
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ställs på dem i deras yrkesroll. Ett av de krav som nämns är att det 

finns en press på lärarna att hela tiden kunna motivera sin 

betygsättning. I det performativa tryckets leveranskedja (Ball et al, 

2012) ingår det att lärarna hela tiden ska kunna förklara sin 

betygsättning för den som begär det. Karin understryker att det är 

viktigt att hela tiden dokumentera kunskapskraven och att vara tydlig 

gentemot eleverna hur bedömningen går till. Eftersom hon känner 

krav på sig att alltid vara tydlig medför det att hon känner att hon 

måste dokumentera allt som eleverna gör, något som i sig får 

konsekvensen att hon lägger mycket fokus på examinationer och 

bedömning i kursen.   

 Den av lärarna i min studie som mest öppet talar om ett yttre 

performativt tryck i relation till de nationella proven är Jenny. Hon 

berättar att hon känner det som ett personligt misslyckande om 

någon av hennes elever inte lyckas på det nationella provet och att det 

är viktigt för henne att ingen elev får ett F på provet. Hon återkommer 

både i intervju 3 och 4 till den press som hon och hennes kollegor på 

skolan känner från kommun och media att de måste rätta in sina 

slutbetyg mot att överensstämma med det nationella provets 

provbetyg. Jenny berättar hur de lokala skolpolitikerna noggrant 

jämför resultaten på de nationella proven med slutbetygen i kurserna. 

De lärare som gör för stora avsteg från de nationella proven i sin 

betygsättning ifrågasätts och får stå till svars inför både politiker och 

skolledning:  

 

Jenny: Det är bara det att jag tycker att både Skolverket men framför 
allt kommunen använder sig hela tiden av de här jämförelsesiffrorna. 
Jag skulle inte bry mig, utan jag litar på min förmåga att ändå se att 
enligt min erfarenhet så är den här eleven på en så pass hög nivå. Så 
jag skulle inte bry mig om jag diffade ett eller kanske till och med två 
steg. Men just det här att man hela tiden ifrågasätts, att det är högre 
betyg än det kanske är på nationella, hur kan det komma sig?  
    (Intervju 3) 

 

Jenny vittnar här, liksom Nora ovan, om att känna sig ifrågasatt i sin 

yrkesroll samtidigt som hon visar på ett motstånd mot att frångå sin 

yrkeserfarenhet och den professionella bedömning hon gör om 

individuella elevers prestationer.  
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Diskurser om läsundervisning  

När lärarna i delstudie 2 beskriver sin läsundervisning framträder 

olika teman om vad de vill att eleverna ska lära sig genom att arbeta 

med läsning i klassrummet. Dessa teman handlar om läsning som 

färdighet, om läsning med utgångspunkt i ämnesplanen, läsning för 

att lära sig om olika genrer och begrepp, om läslust, om 

värdegrundsarbete och om bildning. Inget av dessa teman benämner 

lärarna som arbete med läsförståelse och de verkar inte heller sättas i 

direkt relation till det nationella provet i Svenska 1. I analysen av 

intervjumaterialet från delstudie 2 är det slående hur samstämmiga 

lärarna är när de talar om de syften och motiv som ligger bakom de 

didaktiska val de gör för läsundervisningen i kursen Svenska 1. De 

teman som beskrivs i början på kapitlet tecknar därmed ett mönster 

för den läsundervisning som de fem lärarna beskriver i intervjuerna. 

Lärarna rör sig mellan olika diskurser om vad de anser att läsning är 

och bör vara beroende på vad som för tillfället står i fokus för 

undervisningen. I relation till Ivaničs (2004) diskursbegrepp är det 

även vissa diskurser som är mer framträdande än andra.  

 Den färdighetsträning som lärarna pratar om att de genomför i 

början av kursen Svenska 1 ligger inom Ivaničs (2004) 

färdighetsdiskurs som sätter fokus på läsning som en färdighet och 

där läsförståelse handlar om att förstå en text på ord- och 

meningsnivå. Alla fem lärarna låter eleverna göra olika typer av 

övningar som syftar till att i första hand göra eleverna medvetna om 

att man kan använda olika strategier och tekniker för att läsa olika 

texter. Att skapa mening utifrån läsandet är inte det som står i fokus 

och det verkar inte ske någon form av integrerad färdighetsträning 

över tid. Läsningen är förhållandevis isolerad både vad gäller de 

övningar som genomförs och i och med att läsningen inte sätts in i en 

vidare kontext.  

 När lärarna talar om att läsningen ska ge eleverna kunskaper om 

hur olika texter är uppbyggda och hur de kan tolka och analysera 

texter framträder det som Ivanič (2004) beskriver som genrediskurs. 

Den undervisning som beskrivs i relation till genrediskursen är 

konkret och explicit och beskrivs som en integrerad del av 

undervisningen som pågår under hela kursen. Ett tydligt fokus läggs 

vid att eleverna ska lära sig använda olika begrepp, hur olika genrer är 

uppbyggda vad gäller språk, form och innehåll och vid att eleverna 
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ska förstå bildspråk och hitta underliggande budskap i texter och de 

ska kunna läsa mellan raderna. Det tycks dock som om lärarna har ett 

relativt funktionellt förhållande till de litteraturvetenskapliga 

begreppen i det att de talar mer om att eleverna ska kunna begreppen 

snarare än att de analytiska begreppen kan hjälpa eleverna att förstå 

olika texter bättre. Lärarna nämner inte själva att de arbetar med 

läsförståelse när de befinner sig i genrediskursen men det de 

beskriver under detta tema är faktorer som enligt både Roe (2014) 

och Bråten (2008) bidrar till att utveckla elevernas läsförståelse. 

 Den starka kopplingen mellan lärarnas läsundervisning och 

ämnesplanen ligger tydligt inom Ivaničs (2004) policydiskurs 

eftersom läsningen sker i en kontext som hör ihop med 

policydokument och en bedömningspraktik. Skrivningarna i det 

centrala innehållet, som att texterna ska representera manliga och 

kvinnliga författare från olika tider och kulturer, är i stor utsträckning 

vägledande för de didaktiska valen. Samtidigt som läsundervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla olika färdigheter och förmågor 

syftar undervisningen även till att ge ett adekvat betygsunderlag som 

ska gå att relatera till kursens kunskapskrav. När det gäller den 

bedömningsaspekt som framträder verkar det dock inte vara 

bedömning av elevernas läsförståelse eller hur deras läskompetens 

utvecklas som i första hand står i fokus. Snarare är det så att det är 

viktigt för lärarna att kunna bedöma om eleverna till exempel kan 

relatera det de läst till allmänmänskliga perspektiv och dra paralleller 

till andra litterära verk som de mött i olika avseenden, det vill säga 

faktorer som förvisso bygger på läsförståelse men som hos lärarna 

mest förknippas med kursens kunskapskrav (Skolverket, 2011).  

 Det som dock framträder som allra viktigast när lärarna talar om 

sin undervisningspraktik är de två teman som går att relatera till 

Ivaničs (2004) kreativitetsdiskurs och till den ideologiska diskursen. 

Hos Nora, Jenny och Karin framstår den ideologiska diskursen som 

mest betydelsefull under det att den kreativa diskursen verkar vara 

mest central hos Magnus och Linnea, även om båda diskurserna 

sammantaget är de som verkar väga tyngst hos alla lärarna i delstudie 

2. Inom kreativitetsdiskursen läggs fokus i undervisningen på hur 

eleverna knyter an till texten och hur de kan relatera det lästa till sina 

egna erfarenheter och lärarna ger tydligt uttryck för att de anstränger 

sig för att möta elevernas läsrepertoar, för att använda sig av 
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McCormicks (1994) begrepp. Samtidigt vill lärarna att läsningen ska 

ge eleverna möjlighet att möta något nytt och genom att få nya 

perspektiv på sina egna liv kan eleverna utveckla sig själva både som 

läsare och som individer. Även läslust är centralt och ska bidra både 

till att eleverna vill fortsätta att läsa och förstå att de kan lära sig 

något genom läsningen.  

 När lärarna lyfter fram värdegrundsarbete och bildning som en 

viktig del av läsundervisningen befinner de sig inom Ivaničs (2004) 

ideologiska diskurs. Det är den goda och meningsfulla 

läsundervisningen som kan ge eleverna både bildning och insikter om 

vad det är att vara människa som står i fokus. Läsundervisningen 

syftar här till att eleverna ges möjlighet att reflektera över vad de 

tänker och känner om olika existentiella frågor och ska fostra eleverna 

till att bli goda medmänniskor med förståelse för människors 

utsatthet och alla människors lika värde. För Nora, Jenny och Karin 

är det läsning inom den ideologiska diskursen som är svenskämnets 

kärna och den läsundervisning som de värdesätter högst. De vill 

förmedla till eleverna att det finns ett egenvärde i läsning och framför 

allt i läsning av skönlitteratur och att läsningen kan ge dem möjlighet 

att reflektera över livets stora frågor.  

 Färdighetsdiskursen och processdiskursen (Ivanič, 2004) är det 

som förekommer minst i lärarnas tal om undervisningspraktiken. 

Detta skulle kunna tolkas som att läsfärdighet är det som lärarna 

ägnar sig minst åt men det skulle också kunna bero på att läsfärdighet 

är något som är så självklart för lärarna att det finns ett 

förgivettagande om att det ingår i allt de gör och att de därmed inte 

talar om det explicit. Processdiskursen, där arbete med läsning som 

en process som utvecklas över tid står i fokus, är den diskurs som i 

princip inte förekommer alls när lärarna i delstudie 2 talar om sin 

läsundervisning, Med tanke på hur central läsning är för de lärare 

som deltar i studien är det intressant att notera att utvecklande av 

elevernas läsfärdighet och läsning som en process är det som 

förekommer minst i lärarnas tal.  

 Att processdiskursen är den enda diskurs som inte tydligt 

framträder i intervjumaterialet tolkar jag som att läsning som process 

för lärarna är något outtalat och implicit. Lärarna i delstudie 2 lyfter 

själva fram läsning inom kreativitetsdiskursen och den ideologiska 

diskursen som mest betydelsefulla för deras läsundervisning. De 
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verkat dock mindre medvetna om den starka ställning som 

policydiskursen också har i deras tal om läsning.  

 

Washback och ett performativt tryck 

När det gäller lärarnas uppfattningar om hur det nationella provet i 

Svenska 1 påverkar deras undervisning framstår läsförståelseprovet 

som det delprov som påverkar undervisningen minst. Utifrån denna 

studie går det således att dra slutsatsen att läsförståelseprovet i 

Svenska 1 har resulterat i en ganska liten washbackeffekt, under det 

att delproven i muntlig och skriftlig framställning har fått en relativt 

stor påverkan på undervisningen. Eftersom samma bild framträder i 

talet hos samtliga lärare som deltar i studien tolkar jag det som att 

delproven i det nationella provet i Svenska 1 har fått olika status. 

Detta gäller både när det kommer till att förbereda eleverna för de 

olika delproven och vad gäller vilken tyngd lärarna lägger vid 

resultaten när kursens slutbetyg ska sättas.  

 I det föregående kapitlet framgick att lärarna inte tycker att de 

har användning av resultatet från läsförståelseprovet när de sätter 

slutbetyg eftersom de anser att det finns ett glapp mellan det 

delprovet och kursens kunskapskrav. De muntliga och skriftliga 

delproven läggs dock utan större reflektion till kursens 

betygsunderlag. Min tolkning är att detta spelar en roll för hur mycket 

lärarna låter de olika delproven påverka undervisningen. De delprov 

som lärarna tycker att de har användning av vid betygsättningen 

lägger de en hel del tid på att förbereda för i undervisningen, och det 

delprov som de inte anser att de har användning för får betydligt 

mindre konkreta och riktade förberedelser. Delprovens olika 

användbarhet och olika status tillsammans med lärarnas 

uppfattningar om det nationella läsförståelseprovet tycks ha betydelse 

för vilken washback det nationella provet har fått på lärarnas 

undervisning. 

 Den bild som framträder i materialet är att lärarnas relation till 

svenskämnets nationella prov är ambivalent. De nationella proven 

uppfattas både som ett stöd för den egna undervisningen och som 

något som begränsar lärarnas handlingsutrymme. Lärarna visar 

exempel på motstånd när de kraftigt tar avstånd från att låta sin 

undervisning påverkas av ett enda provtillfälle när det gäller det 
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nationella läsförståelseprovet i Svenska 1, samtidigt som de visar 

anpassning till policy när de låter eleverna öva flera gånger på 

uppgifter som påminner starkt om uppgifterna i nationella provet 

inför både de muntliga och skriftliga delproven.  

 Motståndet mot att anpassa undervisningen till 

läsförståelseprovet kan både ses i ljuset av en diskurs i det föregående 

kapitlet om att läsning inte är mätbar och som en del av en större 

diskurs som beskrivs ovan och där läsning inom kreativitetsdiskursen 

och den ideologiska diskursen (Ivaničs, 2004) är det som lärarna 

värdesätter högst. Min tolkning är att den betydelse 

kreativitetsdiskursen och den ideologiska diskursen har hos lärarna 

färgar deras relation till det nationella läsförståelseprovet eftersom 

läsning som syftar till att väcka elevernas läslust eller till att diskutera 

existentiella värdegrundsfrågor är något som ett nationellt 

läsförståelseprov i väldigt liten utsträckning kan erbjuda. Att lärarna 

samtidigt visar upp motstånd och anpassning till det nationella provet 

kan tolkas som en reaktion på det performativa trycket som lärarna i 

delstudie 2 ger uttryck för.  

 Den professionella kontexten får betydelse när lärarna i delstudie 

2 talar om hur de definierar svenskämnet gentemot ämnen som inte 

har nationella prov och menar att den externa nationella policyn är 

bra för likvärdigheten. Svenskämnets nationella prov, tillsammans 

med ämnesplanen, drar upp riktlinjer och ger lärarna gemensamma 

ramar så att undervisningen inte blir alltför beroende av den lokala 

kontexten. Lärarna ger uttryck för att de både finner sig i de 

gemensamma riktlinjerna och tycker att de fyrkantiga ramarna blir 

lite för strama. Trots de strikta ramarna upplever lärarna att de inom 

dem ändå har ganska stor frihet. Här blir det tydligt att lärarna både 

är objekt för och aktörer i policy, de är både styrda av policy som de 

inte har varit med att själva bestämma om och fria att göra egen 

policy i sin klassrumspraktik. Det inre performativa tryck som 

Magnus och Karin ovan beskriver är ett resultat av både den 

professionella kontexten och den externa kontexten. I den 

professionella kontexten vill inte lärarna avvika från ämneslagets 

kultur genom att ha elever som inte står sig i den interna mätningen 

av proven. Den professionella kontexten har på så vis påverkats av en 

extern kontext där nationella prov och hanteringen av dessa är en del 

av det yttre performativa trycket. 
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  Det som framträder tydligast när lärarna pratar om att 

förbereda eleverna inför det nationella provet i Svenska 1 går att 

relatera till Ivaničs (2004) färdighetsdiskurs i så måtto att lärarna 

pratar om explicita och konkreta undervisningshandlingar som syftar 

till att hjälpa eleverna att klara det nationella provets olika delar. 

Detta blir extra tydligt i relation till delproven i muntlig och skriftlig 

framställning där eleverna förbereds genom att göra uppgifter som 

liknar de som kommer på nationella provet. Förberedelserna inför 

läsförståelseprovet hamnar, förutom den direkta ’item-teaching’ (se 

Popham, 2001) som det innebär att gå igenom Skolverkets 

förberedelsematerial med eleverna, snarare inom Ivaničs (2004) 

genrediskurs där eleverna förbereds genom att lära sig om till 

exempel romaners och dikters uppbyggnad och stilfigurer. Att 

referatskrivandet intar en så stor plats när det gäller att förbereda 

eleverna för det nationella provet handlar till viss del om en 

färdighetsövning då eleverna ska behärska referatteknik och 

källhantering, vilket hamnar inom färdighetsdiskursen. Lärarna lyfter 

även att det är en bra förberedelse för läsförståelseprovet eftersom en 

elev måste kunna förstå en text för att kunna skriva ett bra referat. 

Det lärarna dock inte tycks så medvetna om är att aktiviter som 

stärker genrekunskapen och att skriva sammanfattningar av texter är 

sådana som gynnar elevernas läsförståelse och därmed också 

utvecklar deras läskompetens (Bråten, 2008).  Lärarnas fokus i dessa 

aktiviter tycks dock vara riktat åt ett annat håll. 

 Den starka viljan att göra rätt hamnar å sin sida inom Ivaničs 

(2004) policydiskurs, där Magnus menar att han kan göra ”rätt” 

textval och Jenny känner att hon kan göra ”rätt” eller ”fel” i sin 

undervisning i förhållande till kursens styrdokument. När lärarna i 

talet om sin läsundervisning befinner sig i policydiskursen ligger de 

nära skrivningarna i ämnesplanen, något som jag tolkar som ett 

uttryck för den performativitetskultur som lärarna ger uttryck för i 

det föregående kapitlet. I en kultur där lärare hela tiden måste kunna 

motivera på vilka grunder de gör sina bedömningar kan det ses som 

en överlevnadsstrategi för att inte bli ifrågasatta att veta vad som står 

i ämnesplanen och veta att undervisningen ligger i linje med 

policydokumenten. Jag tolkar det även som att detta kan vara en 

förklaring till den samstämmighet som lärarna uppvisar när de talar 

om sin läsundervisning då samhällets granskningskultur inte lämnar 



 

112 

 

 

något större utrymme för lärarna att ta sig allt för individuella friheter 

gentemot styrdokumenten. 

 I den ansvarskultur som Ball et al (2012) menar råder i dagens 

utbildningssystem blir policydiskursen också ett uttryck för den 

leveranskedja (se Ball et al, 2012) som lärarna befinner sig i och där 

den ena nivån i utbildningssystemet hela tiden står till svars inför de 

andra nivåerna. I denna leveranskedja överförs information mellan 

olika nivåer och Ball et al (2012) betonar att artefakter som 

lärplattformar och bedömningsmatriser är viktiga bärare av policy 

eftersom de hjälper till att visualisera policy. På Noras skola har dessa 

artefakter blivit en del av det performativa trycket eftersom denna 

visualisering av policy gör att Nora känner att hon ständigt är 

ifrågasatt och behöver stå till svars för sina bedömningar av elevernas 

prestationer. Leverenskedjan gör här att Nora hamnar i ett dilemma i 

hur hon ska hantera resultaten från det nationella provet eftersom 

resultaten ska ”klickas i” i lärplattformen mot Noras inre övertygelse 

om hur kunskapskraven och resultatet från det nationella provet bör 

hanteras.  

 När lärarna talar om det nationella provet i Svenska 1 i relation 

till undervisningen framträder en dubbelhet i deras relation till 

provet, och då till läsförståelseprovet i synnerhet. Å ena sidan är det 

bra med gemensamma ramar och riktlinjer, att få en kalibrering av 

det egna bedömarinstrumentet och stöd vid betygsättningen. Å andra 

sidan vill lärarna inte bli alltför styrda i sin undervisning, utan de vill 

fatta egna autonoma beslut vad gäller innehåll och betygsättning. 

Lärarna tycks dock relativt omedvetna om det motsägelsefulla i det 

starka motståndet till att låta undervisningen påverkas av det ena 

delprovet å ena sidan och att anpassa undervisningen till de andra två 

delproven å den andra sidan. Samtidigt som denna dubbelhet 

gentemot provet lyser igenom lärarnas tal så återkommer de i 

intervjuerna till att det som provet testar, läsning och läsförståelse, är 

något som de alltid har arbetat med i undervisningen.  

 Kommentarerna från Gabriella, Birgitta och Helene ovan där de 

säger att de tidigare inte arbetat så mycket med läsförståelse och att 

läsförståelseprovet har fått dem att inse att de måste arbeta mer 

medvetet med läsning och ”kolla av” om eleverna har 

läsförståelsestrategier är intressanta. En effekt av provets införande 

på dessa tre lärare är således att det har fått dem att tänka att de inte 
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arbetar med läsförståelse och att i viss mån ifrågasätta hur de arbetat 

med läsning tidigare. Birgitta säger till exempel att när hon arbetar 

med romaner med eleverna så har hon fokuserat på att diskutera 

innehållet, vilket kräver att eleverna har förstått vad de har läst. Detta 

väcker frågor om varför lärarna upplever att de inte arbetar med 

elevernas läsförståelse när läsförståelseprovet kommer på tal. Det är 

uppenbarligen så att det är något som de känner att de borde göra i 

undervisningen som de inte gör. Det de inte tycks arbeta explicit med 

i undervisningen är läsförståelsestrategier och min tolkning är således 

att det är något med begreppen läsförståelse och 

läsförståelsestrategier som gör lärarna tveksamma. Det tycks som om 

de är osäkra på vad de ska lägga i begrepp som läsförståelse, 

läsförståelsestrategier och läskompetens och vilka olika komponenter 

som ingår i de olika begreppen. Resultatet blir att de drar slutsatsen 

att de inte arbetar aktivt med läsförståelse i undervisningen, trots att 

den läsundervisning som lärarna i delstudie 2 beskriver ovan 

innehåller mycket utav det som både Roe (2014) och Bråten (2008) 

framhåller som viktiga aspekter av arbetet med elevers läsförståelse. 

 Ball (1993) framhåller att vissa policyer som införs i skolan 

misslyckas med att knyta an till lärarna som ska göra policyn. Detta 

tycks vara fallet med lärarna som ingår i denna studie och det 

nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 och därför blir det intressant 

att studera vad som ligger bakom de uttalanden som kommer fram i 

detta kapitel. Lärarna i denna studie menar att det nationella 

läsförståelseprovet inte påverkar deras undervisning i någon högre 

grad och de tycks, som beskrivits ovan, vara osäkra på vad olika 

begrepp med avseende på läsning innebär. Detta är viktigt i 

resonemangen om hur lärarnas tolkning och operationalisering av 

policydokumentens skrivningar om läsning kan förstås i relation till 

det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1. Nästa kapitel utforskar 

vidare lärarnas kluvna förhållande till det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1 för att försöka teckna en bild av vad 

som kan ligga bakom denna dubbelhet.  
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Kapitel 7 Lärarna om läsförståelse i prov och praktik 

I det sista resultatkapitlet riktas blicken mot lärarnas utsagor om vad 

läsförståelse är och hur de resonerar om examination av läsförståelse i 

provet och i sin egen praktik. Helene beskriver i kapitel fem hur hon 

genom läsförståelseprovets införande blivit mer medveten om att hon 

behöver arbeta mer med läsförståelse och få in det i kursen att öva 

mer med eleverna på just läsförståelse. Hon säger att hon tappat bort 

det tidigare eftersom hon ”har stirrat sig blind på kursinnehållet där 

det inte har varit fokus på läsförståelse” (fokusgrupp Edith 

Södergranskolan). Under intervjun diskuterar Gabriella och Helene 

att de behöver bli mer medvetna om hur de arbetar med läsförståelse 

och att kollegorna på skolan tänker att det är ett område de behöver 

bli bättre på:  

 

Gabriella: En kollega har ju börjat nysta i just, ja vad kallar hon 
det… läsprocesser… 
Helene: … lässtrategier… 
Gabriella: Ja, lässtrategier.  
  (Fokusgrupp Edith Södergranskolan) 

 

Citatet ovan visar på en osäkerhet hos Gabriella och Helene när det 

gäller vad läsprocess och läsförståelsestrategier kan innebära. Helenes 

kommentar ovan och citatet med Gabriella och Helene väcker 

funderingar om hur lärarna som deltar i studien uppfattar vad 

läsförståelse är och vad en elev kan som har god läsförståelse.  

 I båda delstudierna förekommer resonemang hos lärarna där de 

beskriver vad läsförståelse innebär för dem. Gabriella beskriver 

läsförståelse som en förmåga där eleven inte bara kan koda av skrift 

utan också hinner tänka och associera till det hen redan kan medan 

hen läser. Eleven måste kunna urskilja vad som är det viktigaste i en 

text för att kunna sammanfatta vad den handlar om. Även Linnea 

förklarar att god läsförståelse innebär att eleven kan ta ut det 

viktigaste i en text utan för stor ansträngning och lägger till att eleven 

också vet hur man ska läsa, hur en text är strukturerad och att eleven 

kan hitta den röda tråden i texten. Jenny beskriver att läsförståelse 

inbegriper att kunna läsa med en viss hastighet och hon använder 

begreppen att kunna skumläsa och djupläsa. Det är viktigt att veta 

skillnaden mellan de två och veta vilken typ av läsning som behövs till 

vilken typ av textförståelse samt att veta att man måste läsa på flera 
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ställen i en text för att få en helhet och ett djup, förklarar Jenny. 

Anders å sin sida lyfter fram att för att ha läsförståelse så krävs det att 

man kan granska texter kritiskt och analysera om texten är trovärdig. 

Nora beskriver att läsförståelse handlar om att kunna följa den röda 

tråden i texten och se hur olika saker som finns på olika ställen i 

texten kan hänga ihop. Läsförståelse är också något som finns på olika 

nivåer: 

 

Nora: Men sen läsförmåga kan man ha på olika nivåer. Jag kan ha 
jättebra konkret läsförmåga och förstå exakt vad som står men kanske 
inte läsa mellan raderna, alltså vad menar den här personen när den 
gör så här. Det kanske bara gestaltas, det kanske inte beskrivs rakt ut. 
Och då innefattar ju, tycker jag, läsförmågan att kunna utifrån det här 
se att hon beter sig så här, hon är nog väldigt besviken på sin kompis 
eller vad det nu kan vara.  Det tycker jag är en stor del av läsförmågan 
om man ska komma vidare i läsningen, att det inte bara är på det 
konkreta planet.  
    (Intervju 1) 

 

Nora gör liksom Gabriella en åtskillnad mellan att konkret kunna 

förstå det som står i en text och att kunna förstå det som står outtalat 

genom att själv kunna dra slutsatser. Enligt Nora handlar också 

läsförståelse och texttolkning delvis om olika saker. Hon resonerar 

om att tolka text innebär att kunna förstå vad som menas på en 

djupare nivå medan läsförståelse är att förstå vad man läser och att 

kunna läsa mellan raderna (intervju 2). Det Nora kallar för olika 

nivåer av läsförmåga är egentligen en åtskillnad av begrepp där 

läsfärdighet inbegriper ordavkodning och där läsförståelse är den 

aktivitet där förståelse av den lästa texten fokuseras. När Elisabeth 

ska beskriva vad det innebär att ha god läsförståelse väljer hon att i 

stället lyfta fram vikten av att läsaren har läsförståelsestrategier:  

 

Elisabeth: Där säger man ju att vara medveten om sina lässtrategier 
är någonting som är typiskt för en god läsare. Och man blir bättre om 
man har lässtrategier /…/ att eleverna kan vara medvetna om vilka 
frågor man kan ställa till en text och att det är just det de gör på, 
mellan, bortom [raderna].  
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan)  

 

Elisabeth lyfter här fram att en god läsare ska kunna läsa på, mellan 

och bortom raderna, något som olika läsförståelsestrategier hjälper 

läsaren att göra. Elisabeth vidareutvecklar resonemanget om vad 

läsförståelse är genom att förklara att eleverna även behöver kunna 
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förhålla sig till och distansera sig från texten på olika sätt, något som 

hon beskriver som att ”lätta mer eller mindre från texten” 

(fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan).  

 När lärarna beskriver vad läsförståelse är uttrycker de sig lite 

olika men de nämner sådant som kan ses som olika komponenter som 

bygger upp en elevs läskompetens (Bråten, 2008). Det verkar dock 

finnas en osäkerhet hos lärarna rörande de olika begreppen som rör 

läsförståelse. Lärarna tycks i mångt och mycket vara hänvisade till 

sina egna definitioner av vad läsförståelse är och hur man kan 

beskriva vad en elev kan som har god läskompetens. Min tolkning är 

att detta påverkar lärarna när det gäller deras uppfattning om vad 

läsning kan vara och hur elevers läskompetens kan bedömas i ett 

läsförståelseprov och i en klassrumspraktik. Nästa avsnitt tecknar 

därför en bild av hur lärarna ser på examination av läsning i det egna 

klassrummet och i det nationella läsförståelseprovet.   

 

Examination av läsning i klassrum och i prov 

Ordet läsförståelse står förvisso inte i ämnesplanen för kursen 

Svenska 1 men det finns både skrivningar i det centrala innehållet och 

kunskapskrav som relaterar till arbetet med läsning (Skolverket, 

2011). Därför behöver lärarna examinera eleverna i läsning under 

kursens gång. I relation till det som lärarna i kapitel fem lyfter som 

problematiskt med det nationella läsförståelseprovet, att det är svårt 

att mäta läsning objektivt och att det finns ett glapp mellan provet och 

kursens kunskapskrav, är det intressant att undersöka vad lärarna tar 

fasta på när de ska examinera läsning i klassrummet. Särskilt 

intressant blir det att jämföra lärarnas utsagor om examinationer med 

hur de ser på läsförståelseprovet som examination av läsning.  

 I båda delstudierna lyfter lärarna återkommande att de i sin 

undervisning hela tiden tränar eleverna på att kunna läsa olika typer 

av texter, att kunna se vilken typ av språk som passar för vilken typ av 

text, vilka krav olika typer av texter ställer på läsningen och på att 

göra litterära analyser. Linnea förklarar att i och med att 

undervisningen hela tiden utgår från att eleverna läser olika texter så 

får de en ökad förståelse för text samtidigt som de också tränas i att 

förstå och analysera vad de läser. Gabriella, Linnea och Karin 

beskriver att huruvida eleverna har god läsförståelse när de läser en 
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text får komma till uttryck i elevens egen textproduktion, som till 

exempel att skriva ett referat av en läst text. Hur läsundervisningen 

skulle kunna hjälpa eleverna att förstå texterna som det ska skrivas 

referat på nämner dock varken Gabriella eller någon av de andra 

lärarna som pratar om referatskrivning som en viktig komponent i att 

bedöma elevernas läsförståelse. Linnea och Magnus förklarar att 

läsförståelse inte är något som de själva specifikt examinerar i 

klassrummet men att det samtidigt är just elevernas förståelse av text 

som står i fokus för deras examinationer. Magnus påpekar också att 

han i sin undervisning inte lägger någon vikt vid att låta eleverna göra 

som i provet och sökläsa efter svar i texten och sedan skriva ner dem:  

 

Magnus: Alltså att läsa och tänka, det tycker jag är fullt naturligt. 
Men sen att göra de här skrivuppgifterna, det gör man inte själv på 
lektionerna. Det behöver man inte träna lika mycket menar jag. Men 
vi läser ju och pratar om texterna. Men vi gör inga skriftliga prov till 
dem.  
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Det tycks således som att både Linnea och Magnus lägger något i 

definitionen av läsförståelse som inte handlar om samma sak som det 

de menar att de fokuserar när de examinerar läsning. 

 Gabriella uttrycker på ett liknande sätt att den typ av 

läsförståelse som provet testar inte är den typ av läsning som 

svensklärare är vana att arbeta med i undervisningen och att 

svensklärare inte har ”vanan att jobba med läsförståelsen så, förutom 

att det ingår i allt vi gör” (fokusgrupp Edith Södergran). Även Petra, 

Rebecka, Olivia och Elisabeth säger att läsförståelse arbetar de med 

på många olika sätt hela tiden och under hela kursen. Karin och Nora 

understryker att läsförståelseprovet inte är något man kan plugga sig 

till under ett par lektioner: 

 

Karin: Och att läsa mellan raderna, det är ju sånt som vi har gjort 
när vi har pratat om novellerna och när vi har haft de här 
romansamtalen. Och det finns ju ingen quick fix för att de ska lära sig 
utan det handlar ju om en förmåga som man får träna på när det 
gäller kursen. /…/ Det är ju inte för att man ska klara nationella 
provet.  
    (Intervju 3) 

 

Citatet ovan illustrerar ett förhållningssätt gentemot elevers läsning 

som lärarna i båda delstudierna ger uttryck för, att arbetet med 
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läsning är något som sker över tid under hela kursens gång och detta 

gäller även examination av elevers läskompetens.  

 När lärarna i delstudie 2 beskriver hur de examinerar läsning 

talar de om att det är viktigt att eleverna får möjlighet att göra både 

muntliga och skriftliga examinationer under kursens gång. Muntliga 

examinationer genomförs i form av diskussioner eller seminarier och 

de skriftliga examinationerna består av att eleverna skriver läsloggar 

eller olika typer av analyser, till exempel roman-, novell- och 

diktanalyser. Nora lyfter även att en examination av läsning ska ge 

eleverna tillfälle att visa att de kan jämföra flera texter samt ta ut 

budskap, tema, motiv och fabel i en text. Examinationen fungerar 

både som en kontrollfunktion för att se om eleven verkligen läst den 

text som examinationen handlar om och för att se hur väl eleven har 

förstått texten och kan resonera om den utifrån kursens 

kunskapskrav. Karin förklarar att hon alltid utgår från kursens 

kunskapskrav när hon planerar en examination: 

 

Karin: Ibland så kan man ju baka ihop dem lite då. För om vi har de 
boksamtalen till exempel, så tittar jag både på hur de har tolkat boken 
men också om de kan samtala i grupp, hålla ett föreberett samtal lite. 
Eller om de skriver en examination av en roman då tittar jag både på 
hur de skriver och innehållet. Sen tar man ut de kunskapskrav som är 
aktuella och så bedömer man båda de två sen. Sen så försöker man 
täcka in alla kunskapskrav två, tre gånger under kursens gång. 
    (Intervju 1) 

 

Här visar Karin att kunskapskraven är styrande när hon formar sina 

examinationer och att examinationen av läsning ofta kombineras med 

examination av någon annan förmåga som till exempel elevens tal- 

eller skrivförmåga.  

 Den bild som framträder i materialet i båda delstudierna är att 

boksamtalet, gärna i form av ett seminarium, intar en central roll när 

det gäller att bedöma och examinera elevernas läsning. Karin 

beskriver att textsamtalet är centralt både vad gäller elevernas 

bearbetning av det lästa och när det gäller att ge eleverna möjligheter 

att kunna ”dra paralleller mellan olika verk och hänvisa till 

allmänmänskliga förhållanden” (Skolverket, 2011). Karin förklarar att 

det i boksamtalet går att ställa kontrollfrågor som gör att det går att 

bilda sig en god uppfattning om huruvida eleven har förstått vad hen 

har läst: 
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Karin: Ja, men om man pratar om en bok så kan man ju hela tiden 
ställa följdfrågor, hur menar du då, varför tror du… Hur hade du gjort 
om du hade varit i den situationen? Hur tolkar ni det avsnittet där när 
de gör det här och… Ja, och till exempel när vi pratade om de här 
novellerna så kan man ju också ställa frågor om olika småsaker i 
texten helt enkelt, om hur de upplever det eller hur de tolkar det och 
så.  
    (Intervju 3) 

 

Dessutom, resonerar Karin, kan man genom att ställa rätt frågor till 

eleverna lotsa dem fram så att de ges möjlighet att knyta an till även 

de högre kunskapskraven i kursen genom att kunna dra slutsatser av 

det de har läst, dra paralleller till andra verk och kunna koppla den 

aktuella texten till allmänmänskliga förhållanden. Även Nora 

uttrycker sig i liknande ordalag som Karin i citatet ovan och beskriver 

hur hon lägger upp examinationer av läsning så att uppgifterna 

kopplas till både kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Som 

exempel ger hon att eleven ska ha kunskap om berättarteknik och 

kunna identifiera ett verks tema och motiv (Skolverket, 2011). När 

Nora och Karin beskriver hur de examinerar läsning i klassrummet 

tycks det såldes som deras tal ligger nära kursens skrivningar om det 

centrala innehållet och kunskapskraven, vilket ger intrycket av att de i 

detta avseende är relativt policystyrda.   

  I delstudie 2 talar lärarna nästan uteslutande om läsning av 

skönlitterära texter när de talar om hur de examinerar elevernas 

läsning under det att texter av sakprosakaraktär endast nämns i 

förbifarten. Lärarna resonerar också i termer av textanalys och 

texttolkning snarare än om läsförståelse. Karin, och även Nora, 

påtalar att när det gäller examination av läsning så är det i hög grad 

kopplat till olika typer av texter som eleverna producerar utifrån det 

de har läst. Karin säger att hon tycker att hon ganska snabbt märker 

en elevs språkliga förmåga när de skriver olika texter och att det ofta 

hänger ihop med elevens läskompetens. Hon förklarar att de som har 

svårt att uttrycka sig och skriva ett referat oftast även brukar ha 

problem med läsförståelsen, även om det kanske inte är just 

läsförståelsen som står i fokus vid läsning av sakprosatexter: 
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Karin: Men när vi läste den här debattartikeln, till exempel, då 
examinerade ju inte jag dem på förståelsen egentligen. Utan det är 
mer som att man tränar dem och hjälper dem och visar hur man ska 
läsa en text men man examinerar kanske inte förståelsen egentligen, 
mer än indirekt.  
    (Intervju 3) 

 

Att läsförståelsen examineras indirekt säger Karin har att göra med 

att hon sällan delar ut till exempel en tidningsartikel och låter 

eleverna svara på frågor som visar om eleverna har förstått den. 

Läsning av sakprosa i hennes undervisning examineras oftast genom 

att eleverna får skriva ett referat och då är det snarare hur eleverna 

skriver som hamnar i fokus för bedömningen. När det gäller 

faktatexter fokuseras inte läsningen som en isolerad del utan texterna 

används alltid till någonting, menar Karin.   

  

Provet som examination av läsning 

När lärarna jämför hur de examinerar elevernas läsning i 

klassrummet med hur de tycker att läsförståelseprovet fungerar som 

ett instrument för att examinera läsning är det även här en något 

kluven bild som framträder. Lärarna tycks relativt överens om att 

provet i de flesta fall bekräftar deras bild av en elevs läskompetens. 

Samtidigt lyfts även en upplevd diskrepans mellan vad som är 

väsentligt att examinera när det gäller läsning:  

 

Nora: Alltså, instrument för att, kanske att det säger mig en del om 
att de borde öva på att läsa eller inte öva på det. Ja, men den här har 
fattat och så, men som examination tycker jag inte att läsförståelsen 
ger alls samma sak som en annan typ av text där de skriver egna 
texter och reflekterar … För visst reflekterar de väldigt lite om de kan 
få ett B när de skriver ”han lämnade…” Alltså, det är två, tre ord så 
där, då tycker jag nog inte riktigt att det är… Ja, är det en reflektion? 
    (Intervju 4) 

 

Nora återkommer till temat vid flera intervjutillfällen och säger då att 

i ett läsförståelseprov så kanske man i viss mån kan komma åt om en 

elev kan läsa mellan raderna men att det inte går att jämföra 

läsningen i provet med att kunna relatera det lästa till ”de 

allmänmänskliga förhållandena eller till paralleller med andra verk 

och gemensamma tankar” (intervju 3). Även Karin resonerar om att 

hon inte tycker att provet är tillförlitligt när det gäller att få 
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information om elevernas läskompetens. ”Jag tycker det är bättre, 

eller lättare att testa i ett samtal med eleverna egentligen”, säger hon i 

intervju 3. Karin nämner att hon ibland kan bli förvånad över en elevs 

resultat på läsförståelseprovet om eleven verkar ha missuppfattat en 

fråga eller en text trots att samma elev i klassrummet flera gånger 

visat att hen kan förstå olika texter och läsa mellan raderna. Samma 

resonemang finns även hos Olivia, Petra, Rebecka och Sandra som 

också nämner att eleverna kan få både bättre och sämre resultat på 

provet än de uppvisat i klassrummet. I ett sådant fall understryker 

Karin att ett prov med ett litet urval av texter inte kan säga lika 

mycket som det arbete som sker kontinuerligt under kursens gång: 

  

Karin: Så därför är det kanske lite konstigt om man misslyckas på 
nationella provets den här delen och har skrivit kanske jättebra 
referat och haft jättemycket goda reflektioner om litterära texter när 
vi haft boksamtal och när man har skrivit om texterna /…/. Och sen 
helt plötsligt så läser man någon novell i läsförståelseprovet som man 
inte förstår. Vad säger då det om hela ens läsförståelse? Ja, kanske 
inte jättemycket för att … helhetsbilden är viktigare än resultatet på 
nationella provet.  
    (Intervju 3) 

 

Om resultatet på provet skiljer sig mycket från vad eleven har 

presterat på olika uppgifter i kursen så tvekar Karin således inte att 

låta det som hon har upplevt i klassrummet vara det som får betydelse 

vid betygsättningen. När Anders och Carolina diskuterar provet med 

varandra konstaterar de att det blir ”en konstig blandning ” 

(fokusgrupp Karin Boyeskolan) på uppgifterna i läsförståelseprovet 

som inte harmonierar med det de själva gör i sin undervisning. 

Carolina beskriver denna konstiga blandning som frågor som på ett 

slumpvist sätt kräver att eleven ömsom ska tänka själv, ömsom inte 

”får” tänka själv.  

 Ett annat exempel på hur lärarna kan uppleva en konflikt mellan 

sin egen klassrumspraktik och det nationella läsförståelseprovet lyfts 

av Nora som anser att provkonstruktören försöker mäta något som 

inte går att mäta genom att låta eleverna bara kryssa i olika 

svarsalternativ. För Nora orsakar detta en krock mellan vad hon har 

fått lära sig om bedömning av litteraturläsning och litteraturanalys, 

hennes tolkning av kursens kunskapskrav och det som mätningen av 

elevernas läsning enligt henne står för i det nationella provet:  
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Nora: Jag tycker inte att det är samma sak. /…/ Och just när det 
gäller läsning och läsförståelse så tycker jag ju att en läsning av 
skönlitteratur och egna slutsatser, tema, motiv, kunna koppla det till 
allmänmänskliga förhållanden, som det står för betyget A. Det kan 
man ju inte någonsin komma upp till egentligen när man har fyra 
svarsalternativ och kryssar. Och då blir det liksom en liten poäng… 
åh, här har du tjugoåtta rätt av trettio, det blir ett A. Så man har 
återgått lite till en poäng … Det är nog det som är hela grejen, och sen 
när man ska kryssa i då, ja, det här blev ett A… Fast hur vet jag att det 
här är ett A? När det vi har lärt oss är att det måste vara så mycket 
större än så. Där kan jag se att det är ett problem.  
    (Intervju 3) 

 

För Nora blir det motsägelsefullt att en elev genom att sätta ett kryss i 

rätt svarsruta i läsförståelseprovet ska kunna uppnå samma kvalitet 

på kunskapskraven om läsning som i hennes tolkning, tydligt 

påverkad av hennes egen utbildning, av samma kunskapskrav. Här får 

också Nora medhåll från både Daniel och Jenny som båda anser att 

läsförståelseprovet handlar alldeles för mycket om detaljer. Jenny 

återkommer ofta under intervjuerna till hur arg hon är på 

läsförståelseprovet. Hon förklarar att det är provets detaljfrågor som 

irriterar henne eftersom de omöjligt kan ge samma djup som när 

eleverna visar att de har hittat kärnan i en roman. Jenny talar om 

provet i termer av att det är orättvist eftersom hon upplever att det 

slår så hårt mot elevens provbetyg om de råkat missa någon 

detaljfråga på provet. ”Då blir det inte en morot, då blir det inte en 

uppmuntran, att vilja läsa, för så gör man inte när man läser” slår 

Jenny fast och fortsätter med att lustläsning inte har med detaljer att 

göra utan läsningen ska fokusera vad eleverna har upplevt och känt i 

mötet med texten (intervju 4).  Även Daniel lyfter att det är för mycket 

detaljer i läsförståelseprovet och att provet inte ligger i linje med hur 

han anser att läsning ska examineras:  

 

Daniel: Jag tycker att det blir mycket mer fokus på detaljer i 
nationella provet. Det blir inte utrymme för att man kan ha en 
reflektion kring en text och att det finns olika svar, för det gör det ju. 
När man ska samtala om skönlitteratur så finns det inte ett bestämt 
svar /…/ Alltså jag tycker inte alltid att det testar… det öppnar inte 
upp för, tycker jag, det dynamiska i samtal kring skönlitteratur. 
  (Fokusgrupp Pär Lagerkvistskolan) 

 

Den bild som framträder i detta avsnitt är att lärarna anser att deras 

sätt att examinera läsning skiljer sig från provets sätt att examinera 
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läsning. Det tycks som om att det nationella läsförståelseprovet i 

Svenska 1 hos lärarna står för en tolkning av vad läsförståelse är som 

de inte själva kan ansluta sig till. Samtidigt så visar inledningen av 

detta kapitel att lärarna inte har helt lätt att själva definiera vad 

läsförståelse innebär. Detta kan sättas i relation till att flera av lärarna 

i studien uttrycker att de upplever att de inte har kompetensen att 

arbeta med läsförståelse. 

  

Upplevd brist på kompetens 

Ytterligare en bild som framträder i båda delstudierna är att flera av 

lärarna tycks uppleva en brist på kompetens när de pratar om att 

arbeta med elevernas läsförståelse och det nationella 

läsförståelseprovet. De berättar att de själva i sin 

svensklärarutbildning inte fått någon utbildning i hur man undervisar 

i läsförståelse: 

 

Gabriella: Jag känner också att man är lite … Det känns inte riktigt 
som att man har fått det i utbildningen, att lära dem att läsa. Det 
kanske de fokuserar på i yngre åldrar. Det är något man måste lära sig 
nu då.  
Helene: Det här med strategier och så. 
Gabriella: Ja. 
  (Fokusgrupp Edith Södergranskolan) 

 

Gabriella och Helene ger uttryck för att de saknar kunskaper om hur 

man arbetar med läsförståelse med äldre elever och sammanblandar 

här olika delar av läsförståelse som den tekniska läsfärdigheten som 

har större betydelse för läsförståelse i yngre åldrar (Bråten, 2008) och 

lässtrategier som är en del av en elevs läskompetens oavsett ålder 

(Bråten, 2008). Under intervjun nämner Gabriella och Helene när de 

börjar pratar om läsförståelseprovets innehåll att de på deras skola 

börjat diskutera att de behöver få bättre kunskaper om just 

läsförståelse. De konstaterar att ett fokuserat arbete utifrån till 

exempel olika läsförståelsestrategier kräver andra kompetenser än de 

som de själva har fått med sig från sin lärarutbildning. På ett liknande 

sätt resonerar Magnus under den sista enskilda intervjun om att han 

upplever en brist på kompetens när det gäller arbetet med läsning i 

klassrummet:  
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Magnus: Det är rätt svårt det här, jag tycker att när vi sitter och 
pratar så märker jag att vi har ju inte kunskap om olika texttyper… 
Man skulle vilja läsa på lite. 
    (Intervju 4) 

 

Det tycks som att Magnus under intervjuerna identifierat att det finns 

områden när det gäller läsning där han skulle behöva få fler verktyg 

för att arbeta med olika texter och elevernas läsutveckling. När 

lärarna i delstudie 2 under den avslutande gruppintervjun diskuterar 

sin egen lärarutbildning drar de sig till minnes en kurs i textanalys 

som ingick i utbildningen men ingen av dem minns att de fick någon 

didaktisk kunskap om hur man tillägnar sig texter av olika typer och 

genrer eller hur man undervisar elever i hur man läser:  

 

Nora: Ja, vi hade nästan ingenting heller. Vi hade i princip ingenting 
om betygsättning och rättning eller lässtrategier.  
Jenny: Nej, lässtrategier det minns inte jag att jag hade… 
Linnea: Nej. 
Karin: Jag tror inte det begreppet ens fanns då. Jag tror jag hade den 
här kursen, vad heter den? Textanalys. /…/  Inget så här didaktiskt 
hur man tillägnar sig en text och så, det var det ingenting om. 
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Linnea och Magnus berättar vidare att det de minns tydligast från sin 

lärarutbildning var den litteraturvetenskapliga delen som de tyckte 

var mycket engagerande och intressant, något som de konstaterar har 

präglat dem i deras svensklärarskap. Enligt lärarna har således deras 

egen svensklärarutbildning inte gett dem några verktyg för att arbeta 

med att utveckla elevernas läsförståelse. Karin berättar att hon själv 

av eget intresse läst om läsförståelsestrategier sedan hon börjat arbeta 

som lärare.  

 Anders, Birgitta och Carolina resonerar på ett liknande sätt när 

de diskuterar förberedelsearbetet inför läsförståelseprovet. I stället 

för ett kopieringsunderlag från Skolverket efterlyser Anders tydligare 

vägledning för hur man faktiskt kan förbereda eleverna för provet:  

 



 

125 

 

 

Anders: I stället för att det kanske kan vara om konstruktionen på 
frågor eller sådant man kan lära sig innan att så här kan frågorna se 
ut, i stället borde de komma med en elevmanual vad skulle man 
kunna göra för att träna på det här? /…/ Så att en manual, vad ska 
man … hur ska man bli bra på läsförståelse. Inte en manual som visar 
att så här kan en fråga se ut. 
Birgitta: Nej, precis.   
Carolina: Nej. Utan hur löser jag frågan snarare. 
Anders: Ja, men hur får jag hjälp med att lösa vilken fråga som än 
kastas på mig. /…/ Det ska vara kunskapen som ska vara viktig, inte 
provet. 
   (Fokusgrupp Karin Boyeskolan) 

 

Den elevmanual som Anders efterfrågar kanske egentligen borde vara 

en lärarmanual och vad Anders, Birgitta och Carolina efterlyser här 

kan likställas med det som Popham (2001) kallar för ’curriculum-

teaching’ där undervisningen riktas in mot det kunskapsområde som 

testas snarare än på ’item-teaching’ som fokuserar olika typer av 

provfrågor och provkonstruktioner. Det är förvisso inget som hindrar 

lärarna att själva ägna sig åt ’curriculum-teaching’ men det som 

skiner igenom i Anders, Birgittas och Carolinas kommentarer ovan är 

att de upplever att de kunskaper som behövs för att de själva ska 

kunna stå för innehållet i den efterfrågade elevmanualen saknas. 

Lärarna framför därför en önskan om bättre vägledning än den som 

Skolverkets lärarmaterial tillhandahåller för svensklärarna inför de 

nationella proven.   

 Det är emellertid inte bara Anders, Birgitta och Carolina som 

efterfrågar tydligare verktyg när det gäller att arbeta med elevernas 

läskompetens: 

 

Nora: Och sen kanske vi alla skulle behöva få de här redskapen. Vi 
pratar om Läslyftet och lässtrategier och så här men vi har inte fått 
någon, alltså allmänt sett har vi inte fått någon utbildning i det. Vi har 
inte fått med oss det från vår utbildning och nu är det nya tider och ny 
forskning och då kanske alla lärare borde …  
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Lärarna i citaten ovan ger således uttryck för att de upplever att de 

har fått tämligen lite kunskaper om hur man arbetar med att utveckla 

äldre elevers läskompetens under lärarutbildningen på universitetet. 

De upplever med andra ord att deras möjlighet att erbjuda 

undervisning i läsförståelse är beroende av den policy som styrt deras 

lärarutbildning.  
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Avsaknad av metaspråk 

Den upplevda bristen på kompetens när det gäller läsförståelse kan 

inte bara förklaras med brist på utbildning i ämnet. Karin och Magnus 

diskuterar att detta till viss del också kan förklaras utifrån lärarnas 

egen relation till läsning:  

 

Karin: Men jag tror /…/ svensklärare själva har kanske hittat egna 
lässtrategier och det är kanske därför man blir svensklärare för att 
man tycker om att läsa och inte har några problem att förstå vad det 
står i en text. Och då har man också svårt att förstå att andra 
människor inte har det med sig automatiskt. Och därför så missar 
man att undervisa i lässtrategier. 
Magnus: Mattelärarsyndromet. 
Karin: Ja precis, det finns hos svensklärare också. 
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Det Karin och Magnus sätter fingret på är utmaningen i att som 

svensklärare, med ett intresse för språk, litteratur och läsning, lyfta 

blicken från sin egen läshorisont som i de flesta fall inte är kantad av 

svårigheter att förstå olika typer av texter. De menar att det då kan bli 

svårt att relatera till de svårigheter eleverna har med att ta sig igenom 

olika texter eftersom svenskläraren själv alltid haft lätt för läsning och 

kommit underfund med olika lässtrategier och därför aldrig upplevt 

att det kan vara svårt att ta sig igenom en text. Risken är då att läraren 

hoppar över steget med att medvetet undervisa i hur man öppnar en 

text för förståelse och går direkt till att diskutera olika upplevelser, 

tolkningar och analyser av texten. Hur man erövrar vägen dit blir 

således något som blir outtalat eftersom lärarna kanske inte har 

fokuserat på att synliggöra för sig själva hur man stöttar eleverna i 

deras läsning. Läsning och tal om läsning blir på så vis något som 

tillhör den intuitiva sfären:  

 

Linnea: Men det är lite svårt att sätta precis fingret på faktiskt nu 
när du säger det. Det är inte helt solklart. Men på något vis så märker 
man ju om eleverna förstår det de läser, tycker jag, med deras sätt att 
resonera och skriva.  
    (Intervju 2) 

    

Citatet ovan illustrerar att Linnea har en erfarenhet av hur hon kan 

veta om en elev förstår vad hen läser eller inte, men att hon har svårt 

att uttrycka rent konkret vad det innebär. Karin återkommer till 

samma ämne i flera intervjuer där hon uttalar att hon inte får något 
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riktigt stöd när hon ska tolka styrdokumenten när det gäller 

läsförståelse och sedan omsätta skrivningarna i praktiska 

bedömningsmoment, och i detta inkluderar hon även bedömningen 

av de nationella proven. Eftersom stödet uteblir resonerar Karin att 

det enda hon då har att gå på är den egna magkänslan: 

 

Karin: Så det är jättesvårt att vara konkret kring vad det 
[läsförståelse] verkligen är. Där får man gå på sin magkänsla när man 
gör den bedömningen ofta. /…/ Men det är svårt att säga vad det är 
egentligen. Det är på något sätt sånt där som man har byggt upp en 
erfarenhet kring, tror jag. Och att det är egentligen det som är så 
himla läskigt ibland när man gör bedömningar, att man ja, man måste 
lita på sin känsla nästan.  
    (Intervju 2) 

 

Det Karin ger uttryck för ovan är något som återfinns i talet hos flera 

av lärarna som deltar i studien när de pratar om bedömning av 

läsning. Det finns en erfarenhet av elevers läsförståelse och vad det är, 

och bedömningen av läskompetensen utgår från att, som till exempel 

Jenny uttrycker sig, läraren bara vet vilken betygsnivå läsprestationen 

motsvarar, eller som Fredrik, Daniel och Karin uttrycker det, att de 

får gå på sin magkänsla. I citatet nedan är det detta som Karin 

beskriver när hon resonerar om att hon tycker att bedömning av 

läsförståelse och elevers läskompetens är något som är svårt:  

 

Karin: Det är lite lurigt och det är nästan ett av de områden som är 
mest intuitiva, tror jag, när det gäller bedömning i svenskämnet. Där 
det finns minst att ta på /…/ Och sen tror jag man diskuterar det 
väldigt lite också, svensklärare emellan. Man har inte ett språk för det 
riktigt själv heller kanske. Utan jag tror att man har en erfarenhet och 
en känsla som man får gå på. Men vad det är för komponenter som 
ingår i läsförståelse och hur man kollar att de har förstått det de har 
läst, det är ju svårt att sätta ord på det. Även om jag tror att de flesta 
svensklärare vet vad det är, både genom erfarenhet och för att man 
läser mycket själv. Det är verkligen svåra frågor. 
    (Intervju 2) 

 

Det Karin lyfter i citatet ovan är att hon upplever att bedömningen av 

elevers läskompetens är något som svensklärarna på gymnasiet pratar 

väldigt lite om och att det kan bero på att de inte har ett språk för att 

prata om vad läskompetens och läsförståelse innebär och hur man 

kan bedöma var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Det tycks 

som om det som lärarna saknar kanske inte är kompetens att 
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undervisa elever i läsförståelse, tvärtom visar det föregående kapitlet 

att mycket av det lärarna gör i sin läsundervisning är sådant som 

enligt Bråten (2008) och Roe (2014) utvecklar elevers möjlighet att 

läsa och förstå olika texter. Det som snarare verkar vara 

problematiskt för lärarna är att de saknar begreppen och teorierna 

bakom vad läsförståelse är. De saknar med andra ord ett metaspråk 

för att kunna prata om läsförståelse och bedömning av läsförståelse.  

 

Nationella prov och lärare som objekt för och aktörer i policy 

Som nämnts tidigare menar Ball et al att ”policy is done by and is 

done to teachers” (2012, s. 3) och detta blir synligt i relationen mellan 

lärarna i denna studie och det nationella läsförståelseprovet i Svenska 

1. I resonemangen ovan är det i huvudsak som aktörer som lärarna 

kommer till tals. Deras position som objekt för policy framträder 

tydligare när de diskuterar varför det nationella provet har införts. 

Som nämnts tidigare har lärarna i studien svårt att ringa in vad som 

är läsförståelseprovets syfte och varför det har införts:  

 

Nora: Om vi vet varför vi gör det här och kan jobba med det och 
varför vi ska ta tid till det i stället för något annat? Då är det en annan 
sak. Men det har verkligen slängts på, så helt plötsligt kommer det ett 
prov.  
   (Avslutande gruppintervju) 

 

Här intar Nora en position som objekt för policy – det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1 – som ”slängts på” henne och hon 

efterlyser en tydligare motivering till varför hon ska ta tid i sin 

undervisning till att fokusera på att eleverna ska klara 

läsförståelseprovet i stället för något annat. 

 Under den avslutande gruppintervjun diskuterar lärarna i 

delstudie 2 vad de anser om idén med att styra lärares undervisning 

genom att införa ett nationellt prov. Karin säger först spontant att det 

väl är bra om det är så att det finns lärare som inte sysslar med att 

diskutera läsning i sina kurser, och att de då får en påminnelse om att 

läsningen måste lyftas in i undervisningen. Men när hon har funderat 

lite mer på frågan tillsammans med kollegorna utifrån deras egen 

lärarerfarenhet, modifierar hon sitt svar och framhåller att det nog 



 

129 

 

 

hade varit bättre om de som fattar beslut om skolans policy i stället 

hade talat klarspråk direkt till lärarna: 

 

Karin: Men jag tänker liksom, om politikerna har en agenda att man 
vill att det ska vara på ett visst sätt, då är det mycket bättre att de 
presenterar den tydligt för då tror jag att de kan få med sig lärare som 
vill samma sak. 
Nora: Precis. 
Karin: Ja, som vill göra sitt jobb. För det är väl inget konstigt 
egentligen … Alltså det är inte så här att det är någon jättekonstig 
ideologi som… Utan det handlar ändå om att alla ska kunna uttrycka 
sig och kommunicera och… egentligen, i grund och botten. För det är 
ingen som skulle opponera sig mot att läsning är viktigt i Svenska 1. 
Nora: Nej. 
Karin: Men om de bara förklarar hur de har tänkt så blir det fler som 
ja, men jag måste göra som det står i styrdokumenten. Jag gör inte 
bara som jag själv känner för just nu, för att jag tycker om den här … 
   (Avslutande gruppintervju) 

 

I en uppföljande diskussion om nationella prov som ett sätt att styra 

lärares undervisning reflekterar lärarna över vad de tycker att de som 

fattar beslut om skolans policy skulle kunna göra annorlunda om de 

vill påverka svensklärare på gymnasiet så att de börjar arbeta mer 

aktivt med läsförståelse i undervisningen. Här nämner lärarna 

enhälligt först att det är viktigt att få mer tid för planering och 

uppföljning, följt av Läslyftet5 och en satsning på särskild fortbildning 

inom området läsning som ett bättre alternativ än ett nytt nationellt 

prov. Vidare lyfter lärarna fram att de gärna hade tagit del av till 

exempel forskning som visar att det är viktigt med läsförståelse för att 

eleverna ska lyckas med sin skolgång och att det därför är viktigt att 

just svensklärarna ska undervisa i läsförståelse:  

 

Magnus: Ja, men då skulle man ju vilja få det introducerat så att 
man förstår vikten av det hela. Inte om man bara får ett 
läsförståelseprov. Nu är jag ute och spekulerar lite grand. Men om jag 
ska vilja ta till mig någonting, att jag ska harmonisera in i det där och 
börja förstå varför det är viktigt - och jag vill inte ha PISA som ett svar 
för varför det är viktigt - utan man vill att det är ett sätt för dem att 
lära sig att läsa även i andra ämnen eller någonting. Och så har man 
en forskning som bygger på det där och så förstår man och tänker att 
”ja, ja, det här köper jag ju direkt.” 
   (Avslutande gruppintervju) 

                                                

 
5 Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats för lärare från förskoleklass till gymnasiet som syftar till 

att utveckla elevernas läsförståelse och skrivförmåga. 
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Som den som ska tolka och göra policy efterlyser Magnus bättre 

kommunikation från dem som beslutar om skolans policy och han får 

medhåll från Karin som liksom Magnus tycker att en tydligare 

kommunikation om avsikterna med olika policybeslut skulle 

underlätta hennes arbete. Mer tid för planering och uppföljning, 

adekvat kompetensutveckling och forskningsanknytning är medel 

som ger lärarna en position som aktörer medan det nationella provet 

snarare positionerar dem som objekt för policy. 

 I relation till det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 blir 

det tydligt som Ball et al (2012) påpekar att lärare vill hitta en mening 

med den policy som de ska iscensätta i sin undervisning. Om lärarna 

ska stå till svars för resultaten i det nationella provet vill de också veta 

varför det är viktigt att eleverna skriver det och varför de som lärare 

ska ta tid från annat som de tycker är angeläget för att förbereda 

eleverna för provet. I vardagen står lärare inför en mängd olika 

didaktiska val som de ska göra för sin undervisning och då är det 

viktigt att det finns en mening med den undervisning de ska 

iscensätta. I detta spelar både den externa kontexten och den 

professionella kontexten en stor roll eftersom de olika kontexterna 

positionerar lärarna som objekt för eller aktörer i policy.  

 

Metaspråk och olika tolkningar  

I det här kapitlet framgår att det verkar finnas ett glapp mellan 

lärarnas tolkningar av hur läsning och examination av läsning ska 

operationaliseras i den egna undervisning i jämförelse med hur de 

tolkar att läsning examineras i läsförståelseprovet. Provet anses inte 

vara ett tillräckligt bra instrument för att examinera elevers 

läskompetens annat än på ytan, vilket väcker funderingar om vad 

lärarna gör när de examinerar läsning som är annorlunda mot provets 

sätt att examinera läsning. När lärarna talar om hur de examinerar 

läsning i klassrummet talar de hellre i termer av analyser och 

texttolkning än om läsförståelse och de hänvisar till att det inte står 

något om läsförståelse i styrdokumenten för kursen. Lärarna har rätt i 

så måtto att begreppen läsfärdighet, läsförståelsestrategi, läsförståelse 

och läskompetens inte finns med i ämnesplanen för svenska i 

gymnasiet vilket lämnar stort utrymme för tolkning av vad det 
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innebär att kunna läsa. Det som beskrivs med avseende på läsning i 

ämnesplanen handlar dock till stor del om sådant som enligt Bråten 

(2008) utgör olika komponenter som ingår i läsförståelse. Detta tycks 

dock lärarna som deltar i studien inte vara medvetna om och i detta 

kapitel framträder en bild av att en medveten undervisning i 

läsförståelse saknas.  

 I relation till talet om examination av läsning framträder en 

policydiskurs (Ivanič, 2004) där läsningen examineras i enlighet med 

ämnesplanens skrivningar både vad gäller det centrala innehållet och 

vad gäller kunskapskraven. Eleverna ska således kunna identifiera 

olika berättartekniker, tema och motiv, de ska kunna dra paralleller 

till allmänmänskliga förhållanden, jämföra med andra texter och de 

ska kunna skriva egna texter som relaterar till det de har läst 

(Skolverket, 2011). Lärarna ligger på så sätt väldigt nära 

policydokumenten i sin tolkning av hur läsning ska examineras och 

examinationerna tycks ha som fokus att kunna ge ett betygsunderlag 

för elevernas prestationer i kursen. Det är således ingen av lärarna 

som nämner att det är elevernas läsförståelse som i huvudsak 

examineras när de examinerar läsning utan det tycks vara något som 

ligger outtalat och förgivettaget. Både Bråten (2008) och Roe (2014) 

beskriver dock att till exempel förmågan att kunna identifiera en texts 

tema är ett sätt att arbeta med en fördjupad förståelse av text.  

 Det tycks även som om lärarna har svårt att reda ut de olika 

begreppen kring läsfärdighet, läsförståelse och läskompetens och 

även om de i viss mån kan beskriva vad om ingår i att ha en god 

läsförståelse så tycks de ha svårt att definiera vad som ingår i 

begreppet. Trots detta visar de ett starkt motstånd mot hur de tolkar 

att läsförståelse operationaliseras i det nationella läsförståelseprovet. 

I stället lyfter lärarna fram längre skriftliga analyser och framför allt 

textsamtalet som de centrala verktyg som de använder för att både 

examinera läsning och för att bilda sig en uppfattning om hur det står 

till med elevernas läskompetens. Att lägga stor vikt vid textsamtalen i 

undervisnigen ligger i linje med många av de forskare som lyfter fram 

litteratursamtalets viktiga funktion när det gäller att fördjupa elevers 

förståelse av texter (se till exempel Bråten, 2008; Roe, 2014; 

Tengberg, 2011; Visén, 2015) men det är knappast något som det 

nationella läsförståelseprovet bjuder in till. I detta kapitel är det 

tydligt att lärarna uppfattar att de och provet står för olika diskurser 
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om vad läsförståelse är som inte riktigt möts, vilket bidrar till att 

lärarna upplever att det är något som skaver med provet.  

 Den dubbelhet som framträder i lärarnas relation till det 

nationella läsförståelseprovet i de föregående kapitlen framträder 

även när lärarna talar om att de upplever att de saknar kompetens när 

det gäller arbetet med läsförståelse i klassrummet. Å ena sidan 

konstaterar de att läsförståelse ingår i allt de gör och är något de alltid 

har arbetat med, å andra sidan säger de, när läsförståelseprovet 

kommer på tal, att de saknar utbildning i att undervisa i läsförståelse. 

Detta väcker frågor om vad det är de anser att de behöver 

kompetensutveckling i. Satt i relation till det föregående kapitlet där 

lärarna i delstudie 2 beskriver sin läsundervisning och där det 

framkommer att lärarna lägger stor vikt vid att undervisa om 

betydelsen av bildspråk och att kunna läsa mellan raderna så tyder 

detta på att de knappast saknar kunskaper om läsning och om 

läsförståelse. Tvärtom så ligger mycket av det de beskriver i det 

föregående kapitlet i linje med teorier om vad läsförståelse består av 

och vilken undervisning som gynnar elevernas läsförståelse (Bråten, 

2008; Roe, 2014).  

 Att lärarna har svårt att uttrycka vad läsförståelse är behöver 

dock inte automatiskt betyda att lärarna inte vet vad läsförståelse är 

eller hur man använder läsförståelsestrategier för att förstå en text. 

Denna sida av undervisningen tycks dock, som Karin uttrycker det 

ovan, vara en del av lärarerfarenheten som är mer intuitiv eftersom 

lärarna saknar ett språk för att kunna tala om och bedöma elevernas 

läskompetens. När ett metaspråk saknas blir konsekvensen 

sammanblandning av begrepp och att lärarna blir hänvisade till sin 

magkänsla och sin erfarenhet när de ska tala om elevers 

läskompetens. Därmed blir det också svårare att kommunicera både 

med kollegor och till elever vad det innebär att kunna läsa. Lärarna 

skulle således behöva utveckla ett metaspråk och få tillgång till 

begreppen och teorierna om läsförståelse eftersom det kan möjliggöra 

för lärarna att kanske göra fler och andra didaktiska val för 

undervisningen. 

 Lärarnas definition av läsförståelse tycks också påverka deras 

förhållande till det nationella läsförståelseprovet på så vis att de 

framhåller att examination av läsning sker bäst inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. En irritation inför vad några av lärarna 
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tycker är en fokusering på detaljfrågor i läsförståelseprovet lyfts fram 

med motiveringen att det är många elever som förlorar poäng i provet 

för att de inte lyckas svara på de enkla detaljfrågorna. I lärarnas 

tolkning visar det att provet inte har samma syn på texttolkning som 

de själva har. Duke och Pearson (2002) skriver att elevers förståelse 

av text kan formas av den typ av frågor de blir vana vid att svara på 

när det gäller textfrågor. Om undervisningen de är vana vid frågar 

efter fakta och detaljer tenderar de i framtida läsning att fokusera på 

fakta och detaljer. På samma sätt fokuserar elever sin läsning på 

strukturer och helheter i texterna och på att sammanföra det de läser 

med sådant de kan sedan tidigare om det är den typen av frågor de är 

vana vid från undervisningen. Då är det troligt att de missar sådant 

som befinner sig på detaljnivå i texten. Om då undervisningen hos de 

lärare som deltar i studien fokuserar på att förstå texter i sin helhet så 

skulle man kunna anta att det finns en risk att eleverna missar de 

frågor i provet som ligger på detaljnivå, vilket blir en källa till 

frustration hos lärarna.  

 De lärare som deltar i denna studie gör varje dag policy när de 

tolkar och översätter olika policyer till en undervisningsbar 

klassrumspraktik. Som skolans tjänstemän är de ålagda att 

genomföra vissa uppgifter, som till exempel att undervisa eleverna i 

linje med ämnesplanen och att genomföra nationella prov i Svenska 1. 

I relationen mellan det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 och 

lärarnas tal om sin undervisning i samma kurs framträder den 

komplexa processen av att tolka och göra policy. 

Utbildningssystemets policyer samspelar inte alltid med varandra 

(Ball et al, 2012) och när de i praktiken upplever att de blir 

motstridiga hamnar lärare i ett läge där de tvingas prioritera mellan 

olika policysträvanden. I en tid där många lärare vittnar om att deras 

lärargärning allt mer påverkas av yttre styrningar (se till exempel 

Persson, 2017) är det möjligt att hitta strategier för att frigöra sig från 

styrningen genom att göra egna tolkningar av policy så att de lättare 

passar in med den egna övertygelsen och det egna intresset. När det 

gäller läsning och arbete med läsförståelse i kursen Svenska 1 tycks 

det vara just detta som lärarna i den här studien gör.  

 Det finns egentligen inga motsägelser mellan den bild av läsning 

som ges i det nationella läsförståelseprovet och svenskämnets 

styrdokument. Ändå upplever lärarna det som motstridigt. 
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Motsägelsen tycks snarare ligga i de olika tolkningarna av 

styrdokumenten om vad det innebär att kunna läsa och hur man kan 

testa läsning. På så vis kan slutsatsen dras att det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1 i detta fall inte tycks ha lyckats med 

intentionen att hjälpa till att operationalisera och uttolka 

styrdokumenten med avseende på läsning i kursen Svenska 1.  
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Kapitel 8 Diskussion 

Den här uppsatsen har handlat om washbackeffekter från nationella 

prov på lärares undervisning och har undersökt svensklärares 

undervisning i relation till läsförståelseprovet i Svenska 1 på 

gymnasiet med ett specifikt fokus på policyaspekter och på 

läsundervisning. I svensk kontext har det tidigare gjorts få studier 

som har undersökt washbackeffekter av externa standardiserade prov 

på undervisningen. Denna studie har på så vis genom ett 

policyperspektiv bidragit med att synliggöra en del av lärares arbete 

som ofta försummas när arbetet med nya skolreformer diskuteras.  

 Studiens metoder för insamling av material har gett mig som 

forskare tillgång till de deltagande lärarnas tankar och idéer om deras 

läsundervisning och det nationella läsförståelseprovet, vilket på ett 

tillfredställande sätt har motsvarat studiens syfte och gett ett material 

som kunnat svara på forskningsfrågorna. Det är dock fullt möjligt att 

jag hade fått syn på något helt annat om jag hade gjort observationer 

och inte bara hade tillgång till lärarnas tal om sin undervisning. I en 

intervjustudie finns det en möjlighet att lärarna i talet om sin 

undervisning medvetet eller omedvetet framställer det som Ball 

(2006) kallar fabrikationer, idealversioner, av sig själva. Det kan 

också vara så att lärares uppfattningar om sin undervisning inte 

nödvändigtvis stämmer överens med den undervisning de iscensätter 

i klassrummet. Observationer av lärarnas klassrumspraktik hade 

kunnat tillföra studien ytterligare kunskap om praktiken, men hade 

skapat ett material som inom ramarna för denna licentiatuppsats inte 

hade varit möjligt att göra rättvisa. Endast observationer hade inte 

heller gett mig tillgång till lärarnas tankar om det de gör i praktiken 

och i den här studien är det just lärarnas uppfattningar som stått i 

fokus.  

 Att studera skolreformer genom ett policyperspektiv gör att det 

blir de tolkningsprocesser som lärare varje dag måste förhålla sig till i 

sin vardagspraktik som hamnar i centrum. På så vis framträder även 

lärarnas aktiva aktörskap när de gör policy och därmed har denna 

studie bidragit till att lägga ytterligare en pusselbit till vad det är att 

vara lärare i dagens svenska utbildningssystem. Det finns olika sätt att 

närma sig frågan om relationen mellan policy och praktik och hur den 

processen ser ut. Ett sätt är att undersöka vad som händer med policy 
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i utförarledet, det vill säga när policy ska göras av de enskilda lärarna i 

klassrummet. I den här studien har det handlat om att se vad som 

händer när en nationell policy i form av ett nationellt prov möter den 

lokala kontexten där det ska genomföras. Ett annat sätt att studera 

policy är att undersöka vad som händer med de som ska göra policy 

när de gör policy. Även detta perspektiv har denna studie berört i och 

med att det har framkommit att lärarna i studien på olika sätt har 

påverkats av det nationella provet.  

 Att studera införandet av ett nationellt läsförståelseprov i ämnet 

svenska i årskurs 1 på gymnasiet har synliggjort flera saker. Lärarna 

som deltar i studien anser att det finns ett glapp mellan det de 

upplever att provet testar och kursens kunskapskrav. Provet verkar 

inte heller ha påverkat läsundervisningen hos studiens lärare i särskilt 

stor utsträckning. Vidare framträder en bild av att det är Ivaničs 

(2004) kreativitetsdiskurs och ideologiska diskurs som är mest 

centrala när lärarna talar om sin läsundervisning. Läsning anses inte 

vara något som är mätbart utan är något som ska väcka elevernas 

läslust och engagemang och läsningen ska vara utgångspunkt för 

arbete med den egna identiteten, värdegrunden och elevernas 

bildning. Dessutom tycks det som om provet i lärarnas ögon har 

misslyckats med syftet att operationalisera och konkretisera 

skrivningarna om läsning i kursens styrdokument. Slutligen har 

resultaten i denna studie även visat att lärarna som deltar tycks sakna 

ett metaspråk för att tala om läsförståelse och bedömning av elevers 

läskompetens, vilket påverkar hur de uppfattar läsförståelseprovet. 

Lärarnas positioner som både objekt för och aktörer i policy 

framträder också i relationen mellan lärarnas tal om sin undervisning 

och det nationella läsförståelseprovet. Lärarna och provkonstruktören 

utgår från samma policydokument för kursen Svenska 1 men enligt 

lärarnas uppfattning så landar de i olika tolkningar av hur 

läsförståelse ska operationaliseras. Detta blir då ett tydligt exempel på 

det som Ball et al (2012) lyfter fram som en viktig poäng när det gäller 

att tolka och göra policy, nämligen att eftersom det är människor med 

olika bakgrund och olika agendor som ska tolka och översätta 

policydokument så kommer också tolkningarna och därmed görandet 

att bli olika.  

 Den här studien har genom att studera lärarnas uppfattningar 

om det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 visat vad som kan 
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hända när nationell policy möter den lokala kontexten. Det är dock 

sannolikt att resultaten har påverkats av att de lärare som tackade ja 

till att medverka i studien representerar ett positivt urval i så måtto 

att de har ett särskilt intresse just för läsning. Med andra lärare som 

sätter andra delar av svenskämnet i fokus för undervisningen kanske 

helt andra resultat hade framträtt. Eftersom ett målinriktat urval 

skedde gör jag inga anspråk på att varken urval eller resultat för den 

här studien är representativt för alla svensklärare på gymnasiet. 

Undersökningens generaliserbarhet är därmed begränsad men bör 

ändå kunna bidra till en didaktisk diskussion om läsundervisning och 

om påverkan på undervisningen av nationella prov. Resultaten i 

denna studie måste även förstås utifrån att lärarna när de talar om 

sina uppfattningar om det nationella provet i Svenska 1 och om sin 

undervisning i samma kurs uttalar sig utifrån ett helhetsperspektiv på 

sin professionella roll. Även om de beskriver sin undervisningspraktik 

i relation till en viss kurs och till en viss klass så går det inte att frigöra 

och isolera de erfarenheterna från samlade erfarenheter från andra 

klasser och andra kurser i ämnet Svenska. Skulle därför denna studie 

göras om utifrån ett elevperspektiv är det även då därför fullt möjligt 

att det skulle bli helt andra resultat.   

 

Kontextens betydelse för graden av washback  

Washbackeffekten som fenomen sätter fokus på lärare både som 

objekt för och aktörer i policy. I den här studien betraktas washback 

som ett policygörande i och med att det är ett svar på policyn 

nationella prov. Att inta ett policyperspektiv vid studiet av washback 

innebär att hela den komplexa policyprocessen tas i beaktande. Det 

betyder att för att förstå vad en lärare som ska hantera policyn 

nationella prov gör så måste handlandet sättas i relation till den 

lokala kontexten. I denna studie består den lokala kontexten av 

lärarens utbildning och tidigare erfarenhet och lärarens personliga 

tolkning av policy i form av nationella prov, styrdokument och andra 

policyer som är relevanta för vardagspraktiken. Det är den kontexten 

som den nationella provpolicyn ska bli en del av.  

 När lärare genomför nationella prov som de inte kan välja om de 

vill göra blir de objekt för nationell policy. I sina didaktiska val blir de 

i stället aktörer och kan välja att låta sig påverkas i riktning mot det 
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nationella provet eller inte. Lärarna i den här studien menar att de i 

mycket liten utsträckning låtit sin undervisning påverkas av det 

nationella läsförståelseprovet i kursen Svenska 1 och 

washbackeffekten av det delprovet tycks därmed i det här materialet 

vara mycket begränsad. I kontrast till detta står delproven i muntlig 

och skriftlig framställning som i relativt hög grad verkar ha påverkat 

undervisningen, även om lärarna precis som i Hardys (2015) studie 

inte verkar medvetna om det. Delproven tycks således ha fått olika 

status och olika prioritet i undervisningen, något som i linje med 

Grants (2001) och Cimbriczs (2002) studier bekräftar att nationella 

prov är ett osäkert sätt att förändra lärares undervisning. När en så 

tydlig styrning från politiskt håll som ett nytt nationellt prov kommer 

in i klassrummet blir det därför relevant att ställa frågan varför det 

nationella läsförståelseprovet inte tycks ha fått större påverkan på 

undervisningen.  

 En förklaring till varför lärarnas läsundervisning inte verkar ha 

förändrats i någon större utsträckning efter det att läsförståelseprovet 

införts kan vara att undervisningen till stor del redan behandlar det 

som provet testar. Lärarna säger att de i viss mån har flyttat om några 

moment mellan de olika svenskkurserna, som till exempel att de går 

igenom diktanalys mycket noggrannare i årskurs 1 nu än tidigare, 

men i övrigt tycks de inte har gjort några större förändringar när det 

gäller läsundervisningen. När lärarna talar om sin läsundervisning 

handlar mycket om att eleverna ska lära sig hur olika texter är 

uppbyggda, att hitta underliggande budskap och att läsa mellan 

raderna, vilket också är sådant som förekommer i läsförståelseprovet. 

Till skillnad från resultaten i Löfgren och Löfgrens (2015) studie där 

förberedelserna inför de nationella proven ser väldigt olika ut 

beroende på vilken lärare eleverna har, tycks förberedelserna inför det 

nationella provet i Svenska 1 hos lärarna i den här studien se 

förhållandevis likartade ut. Detta skulle kunna bero på att Skolverkets 

instruktioner för hur lärarna ska förbereda eleverna för proven är 

tydligare för detta prov men jag tolkar det snarare som att lärarnas 

uttryckliga önskan om att ”göra rätt” i detta fall gör dem mer benägna 

att inta positionen som objekt för policy.  

 Ett annat resultat som mer berör formen för provet är att lärarna 

inte tycker att elevernas resultat på provet är användbart när de ska 

sätta slutbetyg på kursen. På så vis blir inte provet ett viktigt 
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incitament att förändra undervisningen och washbackeffekten blir 

liten eller uteblir. I svensk kontext skull jag därför vilja kategorisera 

läsförståelseprovet som ett ’low-stakes test’ (se Madaus, 1988) till 

skillnad från de andra två delproven i det nationella provet för 

Svenska 1, som enligt lärarna får betydligt större betydelse för 

slutbetyget och som därför kan kategoriseras som ’high-stakes test’ 

(se Madaus, 1988). Detta ligger också i linje med Shohamy et als 

(1996) resultat vad gäller graden av washback i relation till ’low-stakes 

test’ och ’high-stakes test’.  

 I denna studie framträder även en tydlig koppling hos samtliga 

lärare mellan uppgifter som skapas för att förebereda eleverna för de 

muntliga och skriftliga proven och hur lärarna beskriver att resultaten 

från de två delproven får betydelse i förhållande till kursens slutbetyg. 

När det gäller delproven i muntlig och skriftlig framställning gör 

lärarna övningsuppgifter som påminner om eller är exakta kopior av 

de uppgifter som de vet kommer på det nationella provet i Svenska 1, 

så kallad ’teaching to the test’ (Menken, 2006). Dessa uppgifter läggs, 

tillsammans med resultaten från det nationella provet, till elevens 

samlade betygsunderlag och har således en direkt påverkan på 

elevens slutbetyg. I dessa delprov blir washbackeffekten tydlig men 

uteblir alltså i det nationella provets delprov med fokus på 

läsförståelse. Lundqvist och Lidar (2013) lyfter fram att de nationella 

proven i NO i högstadiet även har haft en tydligt positiv 

washbackeffekt i det att de uppmärksammat lärarna i studien både på 

innehåll som de inte alltid gett särskilt stort utrymme och på 

arbetsformer som visar hur de kan variera sin undervisning. För att 

samma utvecklingspotential ska finnas i läsförståelseprovet i Svenska 

1 och för att det ska ges signifikant utrymme i undervisningen 

behöver svensklärarna känna att provet blir användbart antingen för 

undervisningen eller för betygsättningen. Detta skulle kunna ske till 

exempel genom att en tydligare överensstämmelse mellan provets 

resultat och kursens kunskapskrav synliggörs eller att provet visar på 

andra sätt att examinera läsning som skulle kunna hjälpa till att 

utveckla undervisningen. Är det till exempel helt nödvändigt att ett 

läsförståelseprov måste vara skriftligt och att det måste utgå från 

tryckta och/eller skrivna texter?   

 Shohamy et al (1996) visar att en styrning genom ett nationellt 

prov får olika washback på undervisningen beroende på i vilken 
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kontext provet befinner sig. Med detta menar Shohamy et al huruvida 

det finns ’alignment’ eller inte. Med ’alignment’ menas i vilken grad 

olika komponenter i ett skolsystem som policy, styrdokument, 

nationella prov, bedömning, undervisning och lärande stämmer 

överens med varandra (Westlund, 2015). Graden av 

överensstämmelse mellan till exempel nationella provs utformning 

och vad som uttrycks i skolans kursplaner är något som kan 

undersökas och ju större överensstämmelse, desto större blir den 

positiva washbackeffekten (Andrews, 2004; Turner, 2006; Popham, 

2001). Förklaringen ovan till varför lärarna i denna studie inte tycks 

lägga större vikt vid det nationella läsförståelseprovet handlar om det 

glapp som lärarna talar om när det gäller provets förankring gentemot 

kursens styrdokument. I styrdokumenten för kursen Svenska 1 står 

inte begreppen läsförståelse, läsförståelsestrategier eller 

läskompetens utskrivna, istället är det ett mer allmänt ”förmåga att 

läsa” som står i ämnesplanen (Skolverket, 2011). Denna skrivning 

lämnar ett stort utrymme för tolkning av vad det innebär att kunna 

läsa och lärarnas tolkning är att det inte står någonting om 

läsförståelse i kursens kunskapskrav. Att provet dessutom är utformat 

så att resultatet anges i en poängsumma gör det ännu svårare för 

lärarna att se hur de ska använda provresultatet vid betygsättningen. 

Detta ligger i linje med resultaten i Bonnevier et als (2017) studie från 

grundskolan där lärarna ger uttryck för att det är problematiskt att 

förklara för eleverna hur provbetyget förhåller sig till 

kunskapskraven. Detta säger kanske mer om formuleringarna i 

styrdokumenten än om lärarnas kompetens. Uppfattningen att 

provets resultat inte är något för lärarna utan enbart för statistiker vid 

Uppsala universitet delas också av grundskolelärarna i Bonnevier et 

als (2017) undersökning och gymnasielärarna i den här studien.  

 En annan konsekvens av införandet av ytterligare ett nationellt 

prov i svenska som behöver lyftas och som skulle kunna ses som en 

negativ washback (se Bailey, 1996) på undervisningen i årskurs 1 på 

gymnasiet är den påverkan på omfattningen av läsundervisningen 

som lärarna i delstudie 2 beskriver. De berättar att de arbetar mindre 

med läsning i årkurs 1 sedan Gy11 infördes än de tidigare gjort på 

grund av att det nationella provet i Svenska 1 tar så mycket tid och 

kraft att förbereda, genomföra och rätta. För dessa lärare har det 

nationella provet i Svenska 1, vars delprov med fokus på läsförståelse 
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införts med förhoppningen om att få svensklärare på gymnasiet att 

arbeta mer med elevernas läsning (Palmér, 2011), paradoxalt nog fått 

konsekvensen att de i praktiken arbetar mindre med läsning. På så vis 

kan införandet av ett nationellt läsförståelseprov i svenska i årskurs 1 

på gymnasiet sägas ha blivit kontraproduktivt.  

 

Den omätbara läsningen 

När lärarna i delstudie 2 beskriver hur de arbetar med läsning i 

klassrummet och vad de vill att eleverna ska lära sig framträder 

Ivaničs (2004) kreativitetsdiskurs och den ideologiska diskursen som 

mest centrala för dem. Det är dock troligt att resultatet i delstudie 2 

har påverkats av att samtliga lärare som deltog undervisade på 

studieförberedande program när studien genomfördes. Hade lärare 

som undervisar i svenska på yrkesinriktade program deltagit är det 

fullt möjligt att andra diskurser i relation till läsning hade framträtt 

som mer centrala. De fem lärarna i delstudie 2 är dock förvånansvärt 

samstämmiga när de pratar om sin läsundervisning, vilket troligtvis 

är ett uttryck för det positiva urvalet där de lärare som medverkat i 

studien har tackat ja för att de är särskilt intresserade av läsning och 

har reflekterat mycket kring läsning i undervisningen. 

Samstämmigheten skulle också kunna förklaras av den 

semistrukturerade intervjun som metodval där lärarna förvisso har 

haft friheten att kunna lyfta vad de själva velat ta upp men där jag 

kommit till varje intervjutillfälle med en förberedd intervjuguide och 

därmed också har styrt intervjuerna med mina frågor.  

 Den läsning som lärarna i den här studien beskriver att eleverna 

möter inom de två domineranade diskurserna syftar till något större 

än att bara bli goda läsare, deras läslust ska väckas, de ska också bli 

mer bildade och få diskutera existentiella värdegrundsfrågor. Detta är 

ett tydligt framträdande drag hos alla lärarna i delstudie 2. Lärarna 

anser dock att denna typ av läsning inte omfattar läsning som på ett 

objektivt sätt går att mäta och sätta poäng på. Jag tolkar det som att 

det glapp som lärarna upplever mellan sin syn på vad läsning bör vara 

och hur de tolkar att provet framställer vad läsning är grundar sig i 

den betydelse läsning inom Ivaničs (2004) kreativitetsdiskurs och den 

ideologiska diskursen har hos lärarna. Detta påverkar deras relation 

till det nationella läsförståelseprovet eftersom provet inte kan erbjuda 
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den typ av läsning som intar en sådan central plats i lärarnas 

läsundervisning. Den läsning som genomförs i klassrummet blir på så 

vis viktigare både för elevernas personliga utveckling och för 

betygsättningen i kursen än resultatet på provet vilket påverkar den 

washback läsförståelseprovet får på undervisningen.  

  

Behov av metaspråk 

När två av Ivaničs (2004) diskurser, som beskrivs i avsnittet ovan, tar 

en så påtagligt dominerande roll i lärarnas tal om läsundervisningen 

väcker det frågor om varför processdiskursen är den enda diskurs 

som jag i detta material inte får syn på. Vad betyder det att lärarna 

inte pratar om läsning som olika processer eller förmågor som 

behöver tränas upp över tid? Det skull kunna tolkas som att detta är 

något som inte förekommer i undervisningen, men det kan också 

tolkas som att det är något som är outtalat och implicit i lärarnas 

praktik. Flera av lärarna i studien säger att de inte tidigare har arbetat 

aktivt med att utveckla elevers läsförståelse i klassrummet eftersom 

de upplever att de saknar de kunskaper som behövs och att de inte 

fått de rätta verktygen med sig från lärarutbildningen. I beskrivningar 

av vad läsförståelse är så tar dock lärarna i båda delstudierna upp 

flera av de komponenter som enligt Bråten (2008) är viktiga för att 

utveckla en god läsförståelse och när lärarna i delstudie 2 talar om sin 

läsundervisning framgår det också att mycket av det som ingår i 

undervisningen är sådant som hjälper till att utveckla elevernas 

läsförståelse (Bråten, 2008; Roe, 2014). Trots detta talar inte lärarna i 

någon av delstudierna i termer av att de arbetar med läsförståelse i 

klassrummet utan de använder hellre begreppen texttolkning och 

litterära analyser, i vilka läsförståelse inte tycks ingå.  

 Det verkar även som om det finns en sammanblandning mellan 

begreppen läsförståelse och läsförståelsestrategier, vilket kan bidra till 

förvirring med avseende på vilken läspraktik som avses. I denna 

studie märks detta när lärarna använder begreppet 

läsförståelsestrategier i stort sett synonymt med begreppet 

läsförståelse i relation till läsförståelseprovet. Begreppen är viktiga att 

hålla isär eftersom de avser olika aktiviteter i relation till läsning där 

läsförståelsestrategier är just strategier som används av läsaren för att 

förstå en text (Roe, 2014). Läsförståelsestrategier kan ses som den 
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teknik som används för att nå målet, som är läsförståelse (Afflerbach 

et al, 2008). Relationen mellan begreppet läsförståelse och lärarnas 

läsundervisning blir viktig i denna studie för att förstå lärarnas 

uppfattningar om läsförståelseprovet.  

 När lärarna i delstudie 2 talar om sin läsundervisning visar de att 

de kan mycket om läsning och om elevers läskompetens men det är en 

implicit kunskap som inte är medvetandegjord och som inte kan 

förklaras explicit eftersom de saknar ett metaspråk för att tala om 

läsförståelse. De lärare som medverkar i den här studien har uttryckt 

att läsning är viktigt i deras undervisning och i ljuset av detta är det 

intressant att inte ens de lärare som säger sig vara extra intresserade 

av läsning och läsundervisning har ett utvecklat metaspråk om 

läsförståelse. Om svensklärare saknar ett metaspråk för att kunna 

prata om läsning och läsförståelse kan en konsekvens bli att det blir 

svårt för dem att undervisa och kommunicera med eleverna om 

läsförståelse och vad som ligger till grund för bedömningen av 

elevernas läskompetens. Detta är ett resultat som är viktigt för 

lärarutbildningen och för olika fortbildningssatsningar som skolans 

huvudmän genomför och för det kollegiala samtalet. I Breviks (2014) 

studie skedde en tydlig förändring i hur lärarna talade om sin 

läsundervisning när de fick delta i fortbildning med syftet att göra 

lärarnas implicita kunskaper om läsning explicita. De förändringar 

som kunde noteras i relation till undervisningen var av tämligen 

obetydlig art, men den stora skillnaden låg i att lärarna började kunna 

sätta ord på vad de gjorde i läsundervisningen.  

 Implikationerna för de som bär ansvaret för utbildning och 

fortbildning av lärare blir således att lärares yrkesspråk är ett område 

som behöver lyftas upp. Det kan även ställas i relation till resultaten i 

Westlunds (2013) avhandling som visar att det har betydelse om 

lärare har ett metaspråk för att tala om de olika komponenter som 

ingår i läsförståelse och hur man bedömer elevers läsförståelse då det 

möjliggör för lärare att diskutera bedömning av läsning med elever 

och kollegor. Om lärare har tillgång till ett metaspråk kan de även på 

ett effektivare sätt kalibrera sina bedömningsverktyg och de får 

möjlighet att göra flera och kanske andra didaktiska val för sin 

undervisning.  

 Shohamy et al (1996) menar att i ett land med ett decentraliserat 

utbildningssystem så används nationella prov som ett verktyg för att 
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påverka olika aktörer i utbildningssystemet. I dessa system finns en 

tilltro till att införandet av nya nationella prov ska utlösa önskade 

förändringar i utbildningssystemet utan att behöva ändra andra 

större komponenter som till exempel lärarutbildning eller läroplaner. 

Det finns även forskning som visar att en förväntad påverkan på 

undervisningen av externa standardiserade prov uteblir om inte 

lärarna själva behärskar de förmågor som testas i provet (Cheng, 

2004; Luxia, 2007; Shohamy, 1993). Det går med andra ord inte att 

bara införa ett nationellt prov och tro att lärare automatiskt ska 

förändra sin undervisning om de inte också ges förutsättningar att 

genomföra förändringen genom komptetensutveckling (Chapman & 

Snyder, 2000; Watanabe, 2004), vilket tycks vara fallet vid införandet 

av gäller det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1. Flera av 

lärarna i min studie uttrycker att de saknar kompetens när det gäller 

att undervisa i läsförståelse, men som jag redogjort för ovan verkar 

det dock som om lärarna egentligen har kompetens i att undervisa om 

läsförståelse. Det de saknar är ett metaspråk för att tala om elevers 

läskompetens och därför behöver även lärare i den svenska skolan, 

likt lärarna i Breviks (2014) studie, få tillgång till begreppen och 

teorierna om läsning och läsförståelse. En sådan satsning skulle 

kanske till och med ge större genomslagskraft när det gäller arbetet 

med att stärka svenska elevers läskompetens än att isolerat införa ett 

nationellt prov.  

 

Spänningsfält mellan prov och praktik  

Tidigare studier har visat att policyförändringar vad gäller lärares 

dokumentationsarbete är komplexa processer för lärare att hantera 

(Asp-Onsjö, 2012; Parding & Liljegren, 2017; Samuelsson et al, 2016; 

Tanner & Pérez Prieto, 2016). Policy kan vara ett medel för att 

åstadkomma förändringar i system och organisationer och för att 

förändra lärare och deras undervisning (Ball et al, 2012). De 

nationella proven i Sverige har bland annat som syfte att konkretisera 

ämnesplaner (Skolverket, 2014a) och det nationella 

läsförståelseprovet har haft en intention att förändra svensklärares 

undervisning (Palmér, 2011). Jag har i denna studie visat att i mötet 

med den lokala kontexten sker inte denna förändring om inte provet 

blir användbart för lärarna.  
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 Till viss del bottnar lärarnas uppfattningar om provet i det som 

både Tengberg (2015) och Alderson (2000) lyfter fram som 

problematiskt när det gäller att konstruera läsförståelseprov där 

läsning av skönlitterära texter ingår. Tengberg och Alderson menar 

båda att när det gäller läsning av skönlitteratur så är det just tolkning 

av texten som är det centrala och att det därmed inte räcker med att 

säga att eleven har förstått texten om den överensstämmer med 

provkonstruktörens tolkning av texten. Det är detta som lärarna i 

denna studie beskriver när de talar om att det är för snäva 

tolkningsramar i provets bedömningsanvisningar. Lärarna menar 

också i det här avseendet att det är i undervisningssituationen i 

kontrast till provsituationen som de på ett mer nyanserat vis kan 

avgöra vilken läskompetens en enskild elev visar. Här får de stöd av 

Alderson (2000) som understryker att läsning i en formell 

provsituation kan verka hämmande och att elever därför kan prestera 

kvalitativt bättre när bedömningen av läsningen görs i en mer 

informell situation. Enligt Ball (1993) är det vissa policyer som av 

olika anledningar inte lyckas knyta an till lärarna och detta tycks vara 

fallet med det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 som verkar ha 

misslyckats med intentionen att operationalisera kunskapskraven om 

läsning i kursen och tolkningen av vad läsning och läsförståelse kan 

vara.  

 I mitt material finns det också tydliga spår av spänningen mellan 

en performativitetsdiskurs om mätbara resultat i samhället och den 

syn på läsning och texttolkning som studiens lärare ger uttryck för. 

Lundström (2017) har visat att de nationella proven i Sverige har ökat 

både i antal och i betydelse för lärares arbete. Med målet att förbättra 

den svenska skolans resultat råder i Sverige idag ett utbildningsklimat 

som bygger på att kontrollera, reglera och bedöma olika skolaktörers 

handlingar, helt i linje med det som Ball (2006) beskriver som 

performativa krav. I den här studien ger lärarna uttryck för en 

ambivalens gentemot det nationella provet där de, som Ball (2006) 

och Bailey (1996) beskriver, slits mellan å ena sidan sin egen 

uppfattning om vad god (läs)undervisning är och yttre krav på höjda 

prestationer och bättre provresultat å den andra sidan. Detta tar sig 

uttryck i att lärarna, liksom lärarna i Samuelsson et als (2016), studie 

lyfter formativ bedömning som det eftersträvansvärda sättet att 

arbeta med läsning och därmed ställer sig kritiska till 



 

146 

 

 

läsförståelseprovets summativa karaktär. Detta tolkar jag som en del 

av det som Lundahl och Tveit (2014) ser som en motdiskurs på 

policykrav om mätbara resultat. Tidigare studier har visat att lärare 

på grundskolan känner en oro över att de nationella proven håller på 

att få en allt för framträdande roll i svensk skola (Arensmeier & 

Lennqvist Lindéns, 2017; Lunneblad & Asplund Carlssons, 2010; 

Wetterstrand et al, 2017). Detta är en oro som flera av 

gymnasielärarna i den här studien också ger uttryck för.  

 Motståndet mot det performativa trycket blir tydligt i den här 

studien när lärarna nogsamt understryker att provresultatet inte 

betyder allt för slutbetyget och när de talar om en dubbel bokföring i 

relation till bedömningen av läsförståelseprovet. Det nationella provet 

ska vara ett stöd för läraren och det finns inga likhetstecken mellan 

provresultat och slutbetyg. I Mickwitzs (2015) studie vill lärarna 

hävda sin autonoma rätt att sätta slutbetyg utifrån den egna 

undervisningen och sitt eget betygsunderlag, något som även lärarna i 

min studie framhåller när de inte vill vika sig för det yttre trycket från 

samhället och lokala politiker om att resultatet på det nationella 

provet borde vara detsamma som slutbetyget i kursen. Här får även 

lärarna stöd för sin ståndpunkt i de skrivningar som finns i 

Skolverkets lärarmaterial som åtföljer det nationella provet 

(Skolverket, 2014a). Genom att lyfta andra värden för läsningen än de 

som kan tänkas vara mätbara och genom att stå emot trycket om att 

provbetyg och slutbetyg måste stämma överens kan studiens lärare, 

för att använda Ball och Olmedos (2013) sätt att uttryck det, sägas 

göra motstånd mot en mätbarhetsdiskurs genom att de i stället tar 

ansvar för sitt eget samvete och sin undervisning. 

 Skolkommissionen har i sin utredning Samling för skolan (SOU 

2017:35) kommit fram till att det finns en stor risk att 

kunskapskraven har blivit för styrande under nuvarande läroplaner i 

Lgr 11 (Skolverket, 2017b) och Gy11 (Skolverket, 2011) och att lärare 

därför tenderar att hoppa över skrivningarna om ämnets syfte (SOU 

2017:35). I den här studien hoppar lärarna inte över syftet för ämnet 

svenska men de framstår som tämligen styrda av ämnets 

kunskapskrav vilket framträder i hur lärarna ser på det nationella 

läsförståelseprovet som ett instrument för att betygsätta elevers 

läskompetens. Kanske går det även här att finna en förklaring till den 

samstämmighet som framträder när lärarna i delstudie 2 talar om sin 
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läsundervisning. En del av det performativa trycket kan vara att 

lärarna rättar in sig mot skrivningarna i ämnesplanen för att inte bli 

ifrågasatta och om styrdokumenten blir för styrande skulle det 

faktiskt kunna vara så att det inte råder så stor variation mellan 

lärarnas undervisning. Detta skulle i så fall kunna ses som något 

positivt ur en likvärdighetssynpunkt men även som något oroande om 

det betyder att lärarna styrs för mycket av kunskapskraven. Lärarna i 

delstudie 2 beskriver hur de utformar egna examinationer av läsning i 

klassrummet utifrån kunskapskraven med avseende på att eleverna 

till exempel ska kunna resonera om texters tema och 

allmänmänskliga drag samt dra paralleller till andra texter de läst. 

Det är sedan dessa examinationer som blir viktiga när lärarna sätter 

slutbetyg i kursen. Denna starka koppling mellan lärarnas motiv för 

examinationer av läsning inom ramen för den egna undervisningen är 

ett tydligt uttryck för att lärarna befinner sig inom Ivaničs (2004) 

policydiskurs när de resonerar om hur de själva bedömer elevers 

läskompetens.  

 Det finns i materialet till denna studie berättelser om hur lärare 

måste redovisa provresultat utåt i till exempel en lärplattform vilket 

blir problematiskt när ett enkelt ”klick” ska motsvara en hel komplex 

bedömningsprocess av en elevs läskompetens. Det finns också 

berättelser om lärare som ställs till svars av skolledning och lokala 

politiker om slutbetyg på kursen inte stämmer överens med resultatet 

på det nationella provet. Andra berättelser vittnar om att lärare 

känner en press när de samrättar de skriftliga proven och deras 

elevers resultat jämförs med andra elever på skolan. Dessa är exempel 

på ett reellt performativt tryck som finns i relation till de nationella 

proven i svenska och som visar att proven inte bara påverkar 

undervisningen i olika hög grad utan även påverkar lärarna på olika 

sätt, precis som Ball et al (2012) beskriver i sin studie. Jag tolkar detta 

som ytterligare en bidragande orsak till att delproven i skriftlig och 

muntlig framställning får större påverkan på undervisningen än 

läsförståelseprovet. Den del som sambedöms av lärarna och som får 

betydelse för slutbetyget blir det delprov som får störst 

uppmärksamhet i undervisningen.  

 Det finns hos lärarna i studien även en dubbelhet gentemot 

sambedömningen av de nationella proven som både lyfts som 

ytterligare en faktor som orsakar stress kring de nationella proven och 
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som ett bra tillfälle för gemensam fortbildning. Gilmore (2002) visar i 

sin studie att policy om kollegial sambedömning av externa prov kan 

ha en positiv inverkan på lärares bedömningspraktik och 

professionsutveckling. I Gilmores studie utvecklade lärarna genom 

den kollegiala sambedömningen ett effektivare språk för att tala om 

elevernas kunskaper och förmågor, och detta är något som även 

lärarna i den här studien beskriver som något de uppskattar. Det som 

framgår i den här studien är dock att det endast är det skriftliga 

provet som sambedöms på skolorna. Ställt i relation till vikten av att 

lärarna får tillgång till ett metaspråk om läsning som framgår ovan 

kan man fundera på varför inte sambedömning även uppmuntras när 

det gäller läsförståelseprovet.   

 Jag tolkar lärarnas stora fokus på kursens kunskapskrav som en 

del i det performativa trycket där det är viktigt för lärarna att ”göra 

rätt” och kunna redovisa på vilka grunder de sätter betyg. Det 

förklarar också att när det gäller läsning så lägger lärarna större vikt 

vid examinationerna i klassrummet som de enklare kan matcha mot 

kursens kunskapskrav än det nationella läsförståelseprovet. Även 

detta ligger i linje med Ball et als (2012) beskrivning av hur den 

prestationskultur som formas i det performativa samhället pressar 

skolor och lärare att fokusera verksamheten på att höja standarden 

och leverera bättre resultat. Ball et al understryker att det finns en 

risk med detta om fokus läggs på strategiskt lärande och ytkunskaper 

med syfte att klara olika typer av prov i stället för att lägga fokus på 

djupare förståelse och kunskaper. När det gäller det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1 tycks lärarna i den här studien välja att 

lägga sitt fokus på det som de uppfattar leder till djupare kunskaper 

och förståelse av läsning.  

  

Studiens kunskapsbidrag 

Den här studien befinner sig i och mellan flera olika forskningsfält 

och har därmed bidragit med kunskap till den pågående 

utbildningsvetenskapliga forskningen inom vilket både pedagogiskt 

arbete och det svenskämnesdidaktiska fältet ryms. Tidigare svensk 

forskning om nationella prov har varit mer intresserade av provens 

konstruktion (Lundahl, 2017) men den här studien har bidragit med 

kunskap om hur nationella prov i svenska kan påverka 



 

149 

 

 

svenskundervisningen. Det framgår av studien att svenskämnet och 

svensklärarna på gymnasiet i ganska stor grad har påverkats av det 

ökade trycket i form av fler nationella prov, även om det nationella 

läsförståelseprovet som en isolerad företeelse inte har bidragit till 

detta i särskilt hög utstäckning. Studien har även bidragit med 

kunskap om hur läsundervisning för äldre elever kan se ut ur ett 

perspektiv som inte enbart fokuserar läsning av och elevers 

meningsskapande i relation till skönlitteratur. Ett viktigt resultat i 

denna studie med implikationer för svensklärarutbildningen är att 

även blivande ämneslärare i svenska på gymnasiet behöver få 

utbildning om läsförståelse och hur man utvecklar äldre elevers 

läskompetens. Det är angeläget att blivande svensklärare utvecklar ett 

metaspråk om läsförståelse för att kunna kommunicera om 

innebörden av vad läsförståelse är och för att kunna läsa och förstå 

forskning om läsförståelse. Med ett väl utvecklat metaspråk blir det 

också lättare för svensklärare att uttrycka sig om bedömningar av 

elevers läskompetens och att kunna kommunicera med kollegor, 

elever och föräldrar om elevers läskompetens på ett korrekt sätt.  

 Lärares agerande i relation till policy och klassrumspraktik är ett 

perspektiv som det tidigare inte funnits så mycket svensk forskning 

om, i synnerhet inte i relation till lärares arbete i gymnasieskolan, 

vilket den här studien också har bidragit med kunskap om. 

Policyperspektivet har även bidragit till att problematisera den 

performativitetskultur lärare i svensk skola arbetar inom. I en tid då 

externa standardiserade prov tillmäts stor tilltro som ett sätt att styra 

skolan och kontrollera lärares undervisning blir kraven på mätbara 

resultat en del av det performativa trycket som lärarna upplever. Det 

har inte heller tidigare funnits särskilt många studier som i svensk 

kontext studerat washbackeffekter av externa standardiserade prov 

och hur nationella prov kan påverka undervisningen och lärarrollen. I 

den här studien har fokus flyttats från det nationella provet som 

produkt till det nationella provet som agent för en förändring i 

undervisningen, vilket är ett perspektiv som när det gäller 

forskningen om gymnasiets nationella prov inte tidigare har lyfts 

fram.  
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Reflektioner och vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har det vid olika tillfällen funnits 

olika ambitioner att utforska flera och delvis helt andra 

frågeställningar än de som redovisats här. I ett tidigt skede avsåg jag 

att även låta både uppdragsgivarens, provkonstruktörens och 

elevernas röster kring det nationella provet i Svenska 1 komma till 

tals, men dessa ambitioner kunde givet ramarna för denna 

licentiatuppsats inte förverkligas. Här återstår således en del att göra. 

Arbetet har också i olika faser väckt många andra frågor som även de 

väntar på att utforskas.  

 Det finns forskning om gymnasiets skriftliga och muntliga 

nationella prov (Borgström, 2010, 2012; Borgström & Ledin, 2014; 

Palmér, 2008, 2013; Östlund-Stjärnegårdh, 2002) och om 

grundskolans nationella läsförståelseprov (Tengberg, 2014a, 2014b, 

2015, 2017; Tengberg & Skar, 2016, 2017) men vad gäller gymnasiets 

nationella läsförståelseprov finns det ännu inte särskilt mycket 

forskning. Det finns således anledning att fortsätta granska 

läsförståelseprovet ur olika perspektiv. Vad är det för typ av läsning 

som egentligen mäts i provet? Hur ser relationen ut mellan de 

uppgifter som förekommer i provet och de uppgifter som eleverna 

möter i undervisningen? Vilka konsekvenser får det för bedömningen 

av elevers läsförmåga att läsandet sker i en formell 

bedömningssituation som sker på tid, enskilt, under tystnad och i en 

skrivsal kontrollerad av skrivvakter? En annan aspekt som kommer 

att få betydelse inom kort är att det finns ett politiskt beslut om att 

alla nationella prov ska digitaliseras (Skolverket, 2018) varför 

konsekvensen av digitaliserade läsförståelseprov behöver studeras. I 

ljuset av vad som framkommit i denna studie finns det även ett behov 

att lyfta diskussionen om det problematiska med rådande politisk 

diskurs om att koppla resultaten från de nationella proven tätare 

samman med slutbetyget på kursen. Hur detta i svensk kontext 

påverkar lärares undervisning och bedömning av det som de 

nationella proven testar är det angeläget att få mer kunskap om. 

 Sju år efter att läsförståelseprovet infördes på gymnasiet börjar 

det nu dessutom komma läromedel från de stora förlagen som riktar 

sig mot gymnasiets svensklärare och deras arbete med läsförståelse i 

svenskkurserna (Karlberg, Ohlsson Ax & Zäther, 2015; Markstedt, 

Eriksson & Blomström, 2017). Att det kommer läromedel inriktade 
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mot ett nytt nationellt prov är en del av en vidare washbackeffekt som 

ligger utanför denna studies fokus men som i tidigare forskning visat 

sig vara en vanlig washbackeffekt av införandet av nya externa 

standardiserade prov (Shohamy et al, 1996). Här behövs en 

granskning som undersöker dels hur läromedlen används i 

undervisningen, dels vilken typ av läsning övningarna grundar sig på 

och huruvida användningen av dessa nya läromedel på ett positivt 

sätt kan främja elevers läsutveckling. Även frågor om användningen 

av läroböcker och deras funktion och status i svenskämnet behöver 

belysas. Det finns flera studier som analyserar läroböcker för 

gymnasiets svenskämne ur olika perspektiv (Dahl, 2015; Graeske, 

2013, 2015; Lilja Waltå, 2016) men det saknas ännu studier som 

sätter ljuset på lärarnas inställning till att använda läroböcker och hur 

läroböckerna faktiskt används i svenskämnet. Hur påverkar det 

elevernas läskompetens och möjlighet att möta olika typer av texter 

om svensklärare i hög grad väljer bort att arbeta med läroböcker? Och 

hur påverkas elevernas läskompetens om svenskläraren bara 

undervisar utifrån en viss lärobok ställt i relation till att det finns 

forskning som visar att den syn på läsning som speglas i en del av 

svenskämnets läroböcker på många sätt kan anses vara problematisk 

(Dahl, 2015; Graeske 2013, 2015; Lilja Waltå, 2016)? Det finns också 

anledning att fundera på vad det innebär för elevernas läskompetens 

när lärare, till exempel på grund av tidsbrist eller ett kompakt 

läsmotstånd i en klass, väljer att visa film för eleverna i stället för att 

låta dem läsa text och arbeta med elevernas läsförmåga? 

 Andra frågor som har väckts under arbetet med denna studie är 

vilka utmaningar som finns för läsundervisningen i gymnasiet. Det 

finns i svensk kontext väldigt lite forskning om läsundervisning och 

undervisning om färdigheter i läsning i de högre åldrarna. Den 

forskning om läsundervisning som bedrivs i Sverige tenderar att i 

högre grad fokusera de lägre åldrarna i skolan (Reichenberg, 2012; 

Stenlund, 2017). Det finns också en övervikt av forskning som 

fokuserar elevers läsning av skönlitteratur (Reichenberg, 2012) men 

elevers arbete med att förstå texter av sakprosakaraktär är inte belyst 

i särskilt stor utsträckning sedan Norlunds (2009) studie. Detta trots 

att läsning av faktatext får en allt större roll i undervisningen ju högre 

upp i årskurserna eleverna kommer (Reichenberg, 2012; Roe, 2014). 

Den tidigare forskningen visar att det är viktigt att arbetet med att 
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utveckla elevers läskompetens fortgår genom skolans alla stadier och 

under hela skoltiden (se Liberg, 2008; Roe, 2014) och att behovet av 

att veta mer om läsundervisning för äldre elever är stort (Olin-

Scheller & Tengberg, 2016). Hur läsundervisning för läsförståelse ser 

ut för äldre elever och om äldre elevers läsning av sakprosa finns det 

idag relativt lite forskning om. 

 Den empiriska delen av framför allt delstudie 2 i denna studie 

har skapat ett stort material både vad gäller intervjuerna och det 

textmaterial som lärarna använt i sin undervisning och som jag har 

fått ta del av. De förteckningar över texter som lärarna valde till 

undervisningen i kursen Svenska 1 under det läsår då jag intervjuade 

dem är en del av materialet i denna studie som fortfarande är 

tämligen outforskat. Utifrån förteckningarna över de olika texterna 

finns en möjlighet att fördjupa studiet av hur textvalen varierar 

mellan lärarna, både med avseende på innehåll, genre och med 

avseende på den mängd text som eleverna får möta inom ramarna för 

kursen Svenska 1. I delstudie 2 samlade jag även in de olika texterna 

med tillhörande arbetsuppgifter och utifrån det materialet finns det 

förutsättningar att undersöka vilken typ av läsning, vilka förmågor 

och vilka aktiviteter lärarna lägger störts vikt vid i klassrummet. 

Materialet skulle även kunna användas för att vidare utforska 

sakprosans ställning och funktion i svenskämnet. Allt detta måste 

dock göras inom ramen för en annan studie.  

  

Till sist 

Den här studien fick i det absoluta slutskedet av skrivprocessen sin 

slutgiltiga titel, Resultatet av ett prov - Svensklärare om 

washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet. En 

titel är den minsta mikrosyntesen av en texts berättelse och ska spegla 

textens essens. I den här licentiatuppsatsen har det nationella 

läsförståelseprovet i kursen Svenska 1 på gymnasiet haft en 

framträdande roll, även om det är studiens lärare som innehaft 

huvudrollen. Uppsatsens funktion har varit att presentera resultatet 

av min studie av införandet av ett nytt nationellt prov på gymnasiet. 

Det som varit i blickpunkten har varit att undersöka vad resultatet 

blev när provet infördes, det vill säga om det fick den önskade 

effekten i form av en förändring av undervisningen hos svensklärare 
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på gymnasiet. I den här studien kan det konstateras att resultatet inte 

blev särskilt påtagligt, åtminstone vad gäller lärarnas läsundervisning. 

Däremot verkar lärarna påverkas av att resultaten på de nationella 

proven är föremål för en extern granskning. Något som lärarna som 

deltar i studien lyfter som problematiskt är att resultatet på provet är 

något som de finner svårt att hantera eftersom de upplever ett glapp 

mellan provresultatet och skrivningarna i kursens styrdokument. 

Resultatet av att studera just det här provet har också lett till att jag 

som forskare fått syn på flera aspekter av den komplexa 

lärarvardagen, som behovet av ett utvecklat metaspråk för att kunna 

tala om sin undervisning och betydelsen av den lokala kontexten när 

policy ska tolkas och översättas till en fungerande klassrumspraktik, 

som jag kanske annars inte hade fått syn på. På så vis kan provet ändå 

sägas ha fått ett betydande resultat.   
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teoribildning och multiliteracies i skolan. Doktorsavhandling. 

Malmö: Malmö högskola.  

Malmgren, L-G. (1988). Svenskundervisning i grundskolan (2 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur.  

Markstedt, C–J., Eriksson, S. & Blomström, V. (2017). Svenska 

impulser 1. (2 uppl.). Sanoma: Stockholm.  

Marshall, J. (1999). Performativity: Lyotard and Foucault through 

Searle and Austin. I Studies in Philosophy and Education 18, 

309–317. 

McCormick, K. (1994). The Culture of Reading and the Teaching of 

English. Manchester: Manchester United Press.  

Mehrstam, C. (2009). Textteori för läsforskare. Doktorsavhandling, 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Menken, K. (2006). Teaching to the test: How no child left behind 

impacts language policy, curriculum, and instruction for English 

language learners. I Bilingual Research Journal: The Journal of 

the National Association for Bilingual Education, 30(2), 521–

546. 

Mickwitz, L.  (2015). Den professionella lärarens möjlighetsvillkor. I 

Utbildning & Demokrati, 24 (2), 33–54.  

Mitchell, K. (1997). What happens when school reform and 

accountability testing meet? I Theory Into Practice, 36(4), 262–

265. doi: 10.1080/00405849709543777. 

Mossberg Schüllerqvist, I. (2008). Läsa texten eller "verkligheten": 

Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro. 

Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 

Måhl, P. (2013, 21 november). De nationella proven i språk är 

felkonstruerade. I Pedagogiska magasinet. Hämtad från 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/ 

11/21/nationella-proven-sprak-ar-felkonstruerade. 

Nilson, E. (2012). Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet 

i skolan – innehåll och begränsningar. Licentiatuppsats, 

Stockholm: Stockholms universitet. 



 

161 

 

 

Nilson, E. (2017). Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär 

text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – 

åren 1968 till 2013. Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms 

universitet.  

Nordberg, O. (2017). Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv 

på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-

åringar. Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala universitet.  

Norlund, A. (2009). Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan – 

Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella 

prov. Doktorsavhandling, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother. En studie om 

gymnasieelevers textvärldar. Doktorsavhandling, Karlstad: 

Karlstads universitet.  

Olin-Scheller, C. & Tengberg, M., (Red.). (2016). Läsa mellan 

raderna. Malmö: Gleerups. 

Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal Teaching of 

Comprehension–Fostering and Comprehension–Monitoring 

Activities. I Cognition and Instruction 1 (2), 117–175.  

Palmér, A. (2008). Samspel och solostämmor: Om muntlig 

kommunikation i gymnasieskolan. Doktorsavhandling. Uppsala: 

Uppsala universitet.   

Palmér, A. (2011). Vad ska bedömas? Gymnasiets nationella prov i 

svenska och svenska som andraspråk. I Ellvin, M., Skar, G. & 

Tengberg, M. (Red.). Svenskämnet i förändring? Perspektiv på 

de nya kurs– och ämnesplanerna (s. 143–155). 

Svensklärarföreningens årsskrift 2011, Svensklärarserien 234. 

Palmér, A. (2013). Skrivdidaktiska diskurser bakom gymnasieskolans 

nationella prov: Genre, kommunikationssituation och 

skrivdidaktiska diskurser. I Chrystal, J–A. & Lim Falk, M. (Red.). 

Genre: Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk 

inriktning. Stockholm 18–19 oktober 2012 (s. 72–83). 

Stockholm: Stockholms universitets förlag,  

Parding, K. & Liljegren, A. (2017). Individual development plans as 

governance tools – Changed governance of teachers’ work. I 

Scandinavian journal of educational research, 61(6), 689–700. 

doi: 10.1080/00313831.2016.1188144. 

Perryman, J. (2006). Panoptic performativity and school inspection 

regimes: Disciplinary mechanisms and life under special 



 

162 

 

 

measures. I Journal of Education Policy, 21(2), 147–161. doi: 

10.1080/02680930500500138.  

Perryman, J. (2009). Inspection and the fabrication of professional 

and performative processes. I Journal of Education Policy, 

24(5), 611–631. doi: 10.1080/02680930903125129. 

Persson, A. (2017). Lärartillvaro och historieundervisning: 

Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid. 

Doktorsavhandling, Umeå: Umeå universitet.  

Pizarro, M. (2010). Exploring the washback effects of a high–stakes 

English test on the teaching of English in Spanish upper 

secondary schools. I Revista Alicantina de Estudios Ingleses 23, 

149–170. 

Polesel, J., Rice, S. & Dulfer, N. (2014). The impact of high-stakes 

testing on curriculum and pedagogy: A teacher perspective from 

Australia. I Journal of Education Policy, 29(5), 640–657. doi: 

10.1080/02680939.2013.865082. 

Popham, J. (2001). Teaching to the test? I Educational Leadership 

58(6), 16–20. 

Reichenberg, M. (2012). Texter, läsförståelse och läsundervisning i 

Norge och Sverige – en översikt. I Acta Didactica Norge 6 (1), 1–

24. 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Roe, A. (2014). Läsdidaktik – efter den första läsinlärningen. 

Gleerups: Malmö. 

Rosenblatt, L. (1978). The Reader, the Text, the Poem. Carbondale: 

SIUP. 

Rönnberg, L. (2014). Att ta inspektionen i egna händer. Hur lokala 

aktörer använder skolinspektionen. I Utbildning & Demokrati, 

23(1), 85–106. 

Samuelsson, J., Brismark, A. & Löfgren, H. (2016). "Nu har vi 

Dexter": Lärares förändrade arbete med administration i 

reformernas och digitaliseringens tidevarv. I Kapet, 12(1), s. 38–

59.  

Shohamy, E. (1993). The power of tests: The impact of language tests 

on teaching and learning. I NFLC Occasional Papers, The 

National Foreign Language Center, Washington, DC. 



 

163 

 

 

Shohamy, E., Donitsa-Schmidt, S., & Ferman, I. (1996). Test impact 

revisited: Washback effect over time. Language Testing 13(3), 

298–317. 

Sikes, P. (1992). Imposed change and the experienced teacher. I: 

Fullan, M., & Hargreaves, A., (Red.). Teacher Development and 

Educational Change (s. 36–55). London: The Falmer Press. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2014a). Lärarinformation till kursprov i Svenska 

1/Svenska som andraspråk 1 VT 2014. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2014b). Ämne – svenska [Kursplaner för gymnasieskolan 

före 2011]. Hämtad 2014–08–18 från http://www. 

skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning 

/gymnasieskola/ kursplaner -fore-2011/subject Kursinfo.htm? 

subjectCode=SV&lang=sv. 

Skolverket (2017a). Nationella prov i skolan.  Hämtad 2017–09–19 

från https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla 

-nationella-prov-i-skolan. 

Skolverket (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11). Hämtad 2017–09–19 från 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/ 

 grundskoleutbildning/grundskola/laroplan. 

Skolverket (2018). Att genomföra nationella prov med digitala 

verktyg. Hämtad 2018–03–31 från https:// 

www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/genomforande/ 

genomfora-delprov-pa-dator-1.256994.  

Smith, M.L. (1991). Meanings of test preparation. American 

Educational Research Journal, 28(3), 521–542. 

SOU 2017:35. Samling för skolan: Nationell strategi för kunskap och 

likvärdighet. Slutbetänkande av 2015 års skolkommission. 

Hämtad 2018–04–14 från http://www.regeringen.se/498092/ 

contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-

skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-

201735.pdf.  

Spratt, M. (2005). Washback and the classroom: The implications for 

teaching and learning of studies of washback from exams. I 

Language Teaching Research 9 (1), 5–29. 



 

164 

 

 

Stenlund, K. (2017). Läsutveckling under mellan– och högstadiet: En 

longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan 

lässvårigheter. Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms 

universitet. 

Svensklärarföreningen (2015, 8 februari). Läsförståelseprovet. 

[Facebookinlägg]. Hämtad från https://www.facebook.com 

/groups/169588807072/?fref=nf. 

Svensklärarföreningen (2017, 27 april). Läsförståelseprovet. 

[Facebookinlägg]. Hämtad från https://www.facebook.com 

/groups/1449576351954182/. 

Tanggaard, L. (2009). The research interview as a dialogical context 

for the production of social life and personal narratives. 

Qualitative Inquiry, 15(9), 1498–1515. 

Tanner, D. (2013). Race to the top and leave the children behind. I 

Journal of Curriculum Studies, 45(1), 4–15. doi: 

10.1080/00220272.2012.754946. 

Tanner, M. (2016). Att visa vad man kan. Elever som medspelare i 

förändrade policypraktiker om bedömning i år sex. I Kapet 12(1), 

1–20.  

Tanner, M. & Pérez Prieto, H. (2014). In between self–knowledge and 

school demands: policy enacted in the Swedish middle–year 

classroom. I Discourse: Studies in the Cultural Politics of 

Education, 35(4), 554–569. doi: 10.1080/ 

01596306.2013.871232. 

Tanner, M. & Pérez Prieto, H. (2016). Förändrade 

dokumentationspraktiker – förändrade stödinstatser? I Kapet, 

12(2), 21–38.  

Tengberg, M. (2011). Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och 

litteraturreception i skolan. Höör: Brutus Östlings bokförlag 

Symposion. 

Tengberg, M. (2014a). Att pröva elevers läsförmåga i årskurs nio. En 

analys av uppgiftskonstruktioner i det nationella provet i 

svenska, delprov A Att läsa och förstå. I Utbildning & Demokrati 

23(2), 109–132. 

Tengberg, M. (2014b). Konstruktion och bedömning av förmågan att 

läsa (och förstå) skönlitterär text. Två nedslag i det nationella 

provets läsförståelsedel, åk 9. I Educare 1, 79–97. 



 

165 

 

 

Tengberg, M. (2015). Konsten att mäta konsten att läsa: 

Domänbeskrivningar och uppgiftsformat i det nationella provets 

läsförståelsedel. I Jönsson, M. & Öhman, A. (Red.). Litteratur 

och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter (s. 107–127). 

Lund: Studentlitteratur. 

Tengberg, M. (2017). National reading tests in Denmark, Norway, and 

Sweden: A comparison of construct definitions, cognitive targets, 

and response formats. I Language Testing 34(1), 83–100. doi: 

10.1177/0265532215609392. 

Tengberg, M. & Skar, B. (2016). Samstämmighet i lärares bedömning 

av nationella prov i läsförståelse. I Nordic Journal of Literacy 

Research, 2, 1–18.  

Tengberg, M. & Skar, G. (2017). Hur tillförlitligt är det nationella 

provet i läsning i åk 9? I Utbildning & Demokrati, 26(2), 113–

137. 

Turner, C. (2006). Professionalism and high-stakes tests: Teachers’ 

perspectives when dealing with educational change introduced 

through provincial exams.  I TESL Canada Journal, 23(2), 54–

76. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. (Vetenskapsrådets 

rapportserie 1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Visén, P. (2015). Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori 

till antikens myter: Textsamtalets möjligheter som närmaste 

zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska 

program. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms 

universitet.  

Volante, L. (2004).Teaching to the test: What every educator and 

policy-maker should know. I Canadian Journal of Educational 

Administration and Policy, 35, 1–6.  

Wall, D. (2000). The impact of high–stakes testing on teaching and 

learning: Can this be predicted or controlled? I System 28, 499–

509. 

Watanabe, Y. (2004). Teacher factors mediating washback. I Cheng, 

L.  & Watanabe, Y. (Red.). Washback in Language Testing: 

Research Contexts and Methods (s. 129–146). Mahwah, N.J.: 

Laurence Erlbaum & Associates. 

Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse 

mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i 



166 

grundskolans mellanår. Doktorsavhandling vid Stockholms 

universitet. Stockholm: Natur & Kultur. 

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för 

förståelse. Stockholm: Natur & Kultur. 

Wetterstrand, F., Sundhäll, M. & Lundahl, C. (2017). Att få sina 

bedömningar granskade. I Utbildning & Demokrati, 26(2), 75–

94. 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer 

som undersökningsmetod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande: Formativ bedömning i 

praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori 

och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Östlund-Stjärnegårdh, E. (2002). Godkänd i svenska? Bedömning 

och analys av gymnasieelevers texter. Doktorsavhandling, 

Uppsala: Uppsala universitet. 



Bilagor 

Bilaga 1 

Information om ett forskningsprojekt i Svenska 1 på gymnasiet 

Gy11 har inneburit nya kunskapskrav för kurserna i svenska på gymnasiet, vilket i sin 
tur ställer nya krav på svensklärarna. I en pågående studie intresserar jag mig för 
textinnehållet i Svenska 1 och undersöker vilka didaktiska val svensklärare på 
gymnasiet gör när de väljer texter. Under läsåret 2015/2016 planerar jag att samla data 
genom att genomföra enskilda intervjuer med fyra lärare vid fyra till fem olika 
tillfällen. Intervjuserien avslutas med en gemensam gruppintervju och detta 
informationsbrev avser denna studie. Jag är intresserad av att ta del av lärares 
planeringar och tankar om textval i undervisningen och vill därför träffa lärare som 
undervisar i kursen Svenska 1 under läsåret 2015/2016.  

Intervjuerna genomförs av mig Maria Larsson, doktorand, på din arbetsplats, vid fyra 
till fem tillfällen spridda under läsåret. Varje intervjutillfälle tar ca 1 timme och spelas 
in som ljudfil. Allt material kommer att avidentifieras och ingen obehörig kommer att 
ta del av dina svar. Det kommer inte heller att gå att spåra det du sagt när resultatet 
publiceras. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Karlstads universitet är 
ansvarigt för uppgifterna och du har rätt att få ta del av dina uppgifter och vid behov 
få eventuella fel rättade.  

Ansvariga forskare i projektet är:  
Doktorand i pedagogiskt arbete, Maria Larsson, Karlstads universitet/Högskolan 
Dalarna.  

e-post: malr@du.se telefon: 0730-67 21 37 

Professor i pedagogiskt arbete Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet 
e-post: christina.olin-scheller@kau.se  telefon: 054-700 16 89 

Lektor i pedagogiskt arbete Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna 

e-post: tao@du.se telefon: 023-77 84 87 



Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Denna blankett skall vara ifylld och lämnas till forskaren innan intervjun påbörjas. 

Jag har tagit del av information om forskningsprojektet om texturval och textarbete i 

kursen Svenska 1 på gymnasiet, är medveten om mina rättigheter när det gäller att 

medverka i forskningsprojektet och samtycker till att medverka. 

Ort:______________________________ Datum: _______________________ 

Namn:_________________________________________________________ 



Bilaga 3 

Information om ett forskningsprojekt om det nationella 
läsförståelseprovet i Svenska 1 

Det nationella läsförståelseprovet i kursen Svenska 1 är ett nytt prov på gymnasiet som 
infördes i och med gymnasiereformen Gy11. Att testa och utvärdera gymnasielevers 
läsförståelse genom ett nationellt prov är ett nytt uppdrag för svensklärare på 
gymnasiet. I en pågående studie intresserar jag mig för hur svensklärare på gymnasiet 
uppfattar det nationella provets läsförståelsedel och om provet påverkar 
undervisningen.  

Under perioden juni/augusti 2015 planerar jag att samla data om hur lärare ser på det 
nya uppdraget genom att genomföra flera gruppintervjuer. Intervjugrupperna kommer 
att bestå av tre lärare per grupp som arbetar på samma skola och med en spridning 
mellan olika kommuner i Mellansverige. Jag är intresserad av att ta del av lärarnas 
tankar om det nationella läsförståelseprovets kunskapsinnehåll och vill träffa lärare 
som har erfarenhet av att undervisa i kursen Svenska 1. 

Intervjuerna genomförs av mig Maria Larsson, doktorand, i lämplig lokal på din 
arbetsplats eller på annan lämplig plats. Varje intervjutillfälle tar ca 1-1,5 timme och 
spelas in som ljudfil. Allt material kommer att avidentifieras och ingen obehörig 
kommer att ta del av dina svar. Det kommer inte heller att gå att spåra det du sagt när 
resultatet publiceras. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Karlstads 
universitet är ansvarigt för uppgifterna och du har rätt att få ta del av dina uppgifter 
och vid behov få eventuella fel rättade 

Ansvariga forskare i projektet är:  
Doktorand i pedagogiskt arbete, Maria Larsson, Karlstads universitet/Högskolan 
Dalarna.  

e-post: malr@du.se telefon: 0730-67 21 37 

Professor i pedagogiskt arbete Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet 
e-post: christina.olin-scheller@kau.se  telefon: 054-700 16 89 

Lektor i pedagogiskt arbete Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna 

e-post: tao@du.se telefon: 023-77 84 87 



Bilaga 4 

Samtyckesblankett 

Denna blankett skall vara ifylld och lämnas till forskaren innan intervjun påbörjas. 

Jag har tagit del av information om forskningsprojektet om det nationella 

läsförståelseprovet i Svenska 1, är medveten om mina rättigheter när det gäller att 

medverka i forskningsprojektet och samtycker till att medverka 

Jag samtycker härmed till att delta i en intervju och att denna spelas in. 

Ort:_________________________________Datum: _______________________ 

Namn:_________________________________________________________ 



Bilaga 5 

Intervjuguide fokusgrupper 
Tema 1: Provets syfte 

 Hur tänker ni kring läsprovet?

 Varför finns provet? Vad ska vi ha det till?

 Vad är det provet mäter, tycker ni?

 Hur tänker ni kring provets innehåll?

 Vad ska eleverna kunna i relation till det här nya provet?

 Hur tänker ni kring provet i relation till skolans uppdrag?

 Hur tänker ni kring provet i relation till ert uppdrag som svensklärare?

Tema 2: Läsförståelse 

 Beskriv vad ni tycker att läsförståelse är.

 Hur tänker ni om det i relation till det nationella provet?

 Hur vet ni vad eleven kan/har för läsförmåga?

 Hur gör ni för att få veta det? Hur håller ni koll?

Tema 3: Undervisning 

 Beskriv hur ni tänker om er undervisning i relation till läsprovet.

 Hur kan provet påverka undervisningen?

 Hur viktigt är provet när ni planerar undervisningen?

 När det börjar närma sig provtillfället, hur gör ni då?

 Vad gjorde ni förut? Gör ni något annorlunda nu?

Tema 4: Text 

 När ni väljer texter till undervisningen, hur tänker ni då?

 Vilka didaktiska avvägningar gör ni när ni väljer texter?

 Hur tänker ni om de valen i relation till det nationella läsprovet?

 Hur tänker ni om skönlitteratur i relation till sakprosa i svenskämnet?

Tema 5: Resultat 

 Någon överraskning?

 Vad gör ni med resultatet i relation till

- Undervisning? 

- Bedömning? 

- Provets innehåll? 

- Kursens ämnesplan och kunskapskrav? 

Avslutning: 

 Kan ni sammanfatta lite vad som är bra och dåligt med läsförståelseprovet.

 Hur tänker ni kring förhållandet läsprov-resultat-kunskapskrav-undervisning?

 Finns det något mer som ni kommer på och som har att göra med det vi pratat

om?



Bilaga 6 

Intervjuguide enskilda lärare 
Intervjutillfälle 1 – vid skolstarten 

Uppvärmning: Vilka ämnen undervisar du i? Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka 

program undervisar du på nu? Vilka program har du erfarenhet av sen tidigare? 

Inledning: Det här ska handla om kursen Svenska 1 och arbetet med läsning, texter och texturval 

i kursen. Jag är intresserad av att få veta … 

 Hur tänker du inför det kommande läsåret vad gäller undervisningens innehåll med

avseende på läsning och val av texter?

 Vad har du får mål med undervisningen i Svenska 1 under det här läsåret?

 Vilka utmaningar tycker du att du som lärare står inför när du ska planera kursen med

avseende på läsning och textarbete?

 Kan du beskriva vad läsförståelse och läsförmåga innebär för dig?

 Hur tänker du om vad eleverna ska kunna när det gäller läsning?

 Vilken läskompetens anser du att eleverna behöver utveckla?

 Vilka typer av texter brukar du välja i din undervisning i Svenska 1 och på vilket sätt

arbetar du med dem?

 När du väljer texter till undervisningen i Svenska 1, hur tänker du då?  Vilka avvägningar –

didaktiska och praktiska - gör du när du väljer texter?

 Kan du berätta om vad det kan finnas för svårigheter när man ska välja texter till kursen?

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi pratat om? 



Bilaga 7 

Intervjuguide enskilda lärare 
Intervjutillfälle 2 – november 

Inledning: Hur har det varit sedan vi träffades sist? Är det något du har kommit på att du skulle 

vilja lägga till till det som vi pratade om då. Beskriv den klass som du har i Svenska 1. Hur 

är/fungerar klassen?  

Uppföljning på första intervjutillfället + individuell uppföljning: 
 Vilka texter har du använt sen vi sågs sist? Har du valt bort texter?

 Hur har du använt dem? Vad var syftet med att jobba med de texterna?

 Vilka kunskaper vill du att eleverna ska utveckla genom att arbeta med just den här texten?

 Vad händer framöver och hur tänker du kring det?

 Individuell uppföljning.

Om textarbete: 
 Vilka texter har du använt sen vi sist sågs och hur har du använt dem i klassrummet?

 Hur tänkte du när du valde just de texterna?

 Vilka didaktiska och praktiska avvägningar ligger bakom dina val?

 Vad är bra med att arbeta med just den texten? Nackdelar?

 Vilka förmågor vill du att eleverna ska utveckla genom att välja just de här texterna?

 I vilken utsträckning använder du film i undervisningen. Vad är då syftet?

 Hur tänker du om skönlitteratur i relation till sakprosa i svenskämnet?

 Har du valt bort texter? Varför då?

 Hur tänker du kring bildning och svenskämnet?

Om läsning och kunskapskrav: 
 Kan du beskriva vad läsförståelse och läsförmåga innebär för dig?

 Hur tänker du om vad eleverna ska kunna när det gäller läsning?

 Hur examinerar du läsning?

 Hur förankrar du läsningen i kunskapskraven?

 Hur återkopplar du till eleverna hur det står till med deras läsning och vad de behöver

utveckla?

 Lässtrategier?

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi pratat om? 



Bilaga 8 

Intervjuguide enskilda lärare 
Intervjutillfälle 3 – mars 

Inledning: Hur har det varit sedan vi träffades sist? Är det något du har kommit på att du skulle 

vilja lägga till till det som vi pratade om då? Beskriv läget just nu i den klass som du har i Svenska 

1. 

 Uppföljning på andra intervjutillfället: 
 Vilka texter har du använt sen vi sågs sist? Har du valt bort texter?

 Hur har du använt dem? Vad var syftet med att jobba med de texterna? Vilka

kunskaper vill du att eleverna ska utveckla genom att arbeta med just den här texten?

 Vad händer framöver och hur tänker du kring det?

 Individuell uppföljning

Om läsning, bedömning och kunskapskrav: 
 Brukar du arbeta med lässtrategier och läsförståelse i din undervisning?

 Hur stor del av undervisningen skulle du säga handlar om skrivande och hur stor del

tycker du handlar om läsning respektive om muntlig presentation?

 Hur mycket tänker du på bedömning och examination när du gör dina textval?

 Hur examinerar du läsning och vad är det du examinerar när du examinerar läsning?

Hur tänker du kring det i relation till kursens kunskapskrav?

 Hur tänker du kring examination och bedömning av läsning vs examination och

bedömning av läsning av skönlitteratur?

 Hur tänker du kring läsningens plats i svenskämnet? I relation till styrdokument?

Om NP: 
 Nu kommer det ett NP här ganska snart – hur tänker du kring det? Hur ser du på det

nationella läsprovet i Svenska 1?

 Hur förbereder du eleverna för NP (de olika delproven)?

 Hur viktigt är provet när du planerar din undervisning och gör dina textval?

 Vilket delprov påverkar din undervisning mest? Varför?

 Hur ser du på NP som examination av läsning? Vad är det provet mäter, tycker du?

 Hur tänker du kring provet i relation till ditt uppdrag som svensklärare?

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi pratat om? 



Bilaga 9 

Intervjuguide enskilda lärare 
Intervjutillfälle 4 – maj 

Inledning: Hur har det varit sedan vi träffades sist? Är det något du har kommit på att du skulle 

vilja lägga till till det som vi pratade om då? Beskriv läget just nu i den klass som du har i Svenska 

1.  

Uppföljning på tredje intervjutillfället: 
 Vilka texter har du använt sen vi sågs sist?

 Hur har du använt dem? Vad var syftet med att jobba med de texterna? Hur tänkte du

när du valde just de texterna? Vilka kunskaper vill du att eleverna ska utveckla genom

att arbeta med just den här texten?

 Vad händer sista tiden och hur tänker du kring det?

 Individuell uppföljning.

Återblick och sammanfattning: 
 Jämför med inledningen, du sa att målet med undervisningen i kursen var … när du nu

summerar läsåret, blev det som du tänkte? Har du uppnått de mål du ställde upp i

början på kursen?

 Hur tänker du nu när du blickar tillbaka på det här läsåret vad gäller undervisningens

innehåll med avseende på läsning och val av texter?

 Vad har påverkat dig mest i dina textval det här året?

 Vad har varit glada översrakningar? Saker du är nöjd med?

 Finns det undervisning du skulle ha velat göra detta år men som du inte haft möjlighet

till? Vad har varit hindren?

 Om du skulle gjort något annorlunda, vad skulle det vara och hur skulle du gjort i

stället?

 Är det något i din egen undervisning du har fått syn på under det här året?

Om NP: 
 Uppföljning NP: Hur förberedde du eleverna?

 Hur ser du på det nationella läsprovet i Svenska 1?

 Hur ser du på NP som examination av läsning? Vad är det provet mäter, tycker du?

 Vad gör du med resultatet? Hur stor vikt lägger du vid resultatet?

 Kursen avslutas med ett nationellt prov som innehåller en läsförståelsedel. Hur tycker

du att din undervisning har påverkats av det?

 Om inte NP hade varit här nu, hade din undervisning i kursen sett annorlunda ut då?

 Gör du något annorlunda nu i årskurs ett jämfört med tidigare?

 Upplever du att det finns en press att sätta ett slutbetyg på kursen som stämmer

överens med resultatet på NP? Var kommer i så fall den pressen ifrån? Hur förhåller du

dig till det?

 Hur tänker du kring de nationella proven i Svenska och att du som svensklärare ska

genomföra dem i dina kurser? Vad gör det med ämnet att det finns NP i två av

kurserna?

Om ämnesuppfattning: 
 Kan du beskriva vad svenskämnet är för dig? Vad handlar svenskämnet om? Vad är

kärnan i svenskämnet för dig? Ämnets viktigaste uppgift?

 Vad är det viktigaste i ditt uppdrag som svensklärare? Varför är du svensklärare?

 Hur tänker du om din roll som svensklärare i relation till den allmänna debatten om

läsning och elevers läsförmåga?

 Vad finns det för yttre och inre (lokala) krav på ämnet och på dig som svensklärare?



 Hur tänker du kring svenskämnet i Gy11? Om du jämför svenskämnet i gamla

gymnasiet och i Gy11, hur tänker du då? Vilka utmaningar står man inför som

svensklärare i de nya svenskkurserna?

 Hur tänker du kring ditt uppdrag som svensklärare – som tjänsteman som ska utföra de

kursplaner som Gy11 innebär? Som utförare av nationella prov?

 Hur tänker du kring svenskämnet och ämnets styrdokument?

 Hur ser du på relationen bildning och svenskämnet? I relation till Gy11?

 Hur ser du på kanon? Är kanon viktigt för dig?

Avslutning: Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi pratat om? 



 

Bilaga 10 

Intervjuguide enskilda lärare - avslutande 

gruppintervju 
Intervjutillfälle 5 – juni 

Inledning: Kort presentationsrunda – namn, skola, ort, undervisar i vilka ämnen, program, år i 

yrket. Det här samtalet ska handla om lite olika teman som har kommit upp under våra träffar det 

här året.  

Tema 1: Texturval och läsning 
 Hur tänker ni kring val av texter och textarbete, finns det någon ledande princip vid val av

texter?

 Vad har påverkat er mest i era textval det här läsåret?

 Vad styr vad som kommer in i klassrummet?

 Ni sa alla i början att ni har erfarenhet av att eleverna inte är uthålliga läsare, att de inte

orkar läsa långa texter. Hur tänker ni kring det nu?

 Har ni i er lärarutbildning fått verktygen för att jobba med läsförståelse och lässtrategier?

 Hur tänker ni om skönlitteratur i relation till sakprosa i svenskämnet? Använder ni

skönlitterära texter och sakprosatexter till samma typ av aktivitet eller har de olika funktion

i undervisningen?

 Vad har sakprosan för status i svenskämnet?

 När jag i början frågade er vilka texter ni brukar använda i Svenska 1 och hur ni brukar

arbeta med dem började ni alla börjat prata om skönlitteratur. Först när jag specifikt frågade

efter andra texttyper pratade ni om det. Varför tror ni att er spontana reaktion var att

likställa ordet text med skönlitterär text?

Tema 2: Nationella provet – läsförståelsedelen 
 Provet har varit mycket närvarande vid våra samtal (även om jag inte har frågat efter det),

några av er sa redan efter några minuter att målet med kursen var att eleverna ska klara mer

än NP. Varför tror ni att det är så närvarande trots att flera av er säger att ni inte tänker så

mycket på det eller att ni låter er styras och påverkas så mycket av det. Hur tänker ni kring

det?

 Varför kom provet? Vad ska vi ha det till?

 Vad tycker ni att provet mäter?

 Hur viktigt är provet när ni planerar undervisningen?

 Om ni jämför med NP i Svenska 3, vilken påverkan på undervisningen har det provet haft?

Vad är syftet med det provet?

 Ni gör alla uppgifter i muntlig och skriftlig framställning som förbereder för och påminner

om NP, men inte motsvarande med läs. Hur tänker ni kring det?

 Vad gör ni med resultatet? Hur viktigt är det för slutbetyget?

 Är läsning mätbart?

Tema 4: Svenskämnet 
 Hur tänker ni kring svenskämnet i Gy11? I jämförelse med Lpf94?

 Några av er har nämnt att ni upplever att svenskan är mer styrd nu, mer fyrkantigt. Hur

tänker ni om det?

 Hur tänker ni kring att ni som tjänstemän ska vara genomförare av svenskans kursplaner

och utförare av NP? Att ni både är föremål för reformer och samtidigt de som ska

genomföra reformer, som t ex nya NP?

 Vad finns det för yttre och inre krav på ämnet? Vad finns det för press på er som

svensklärare?

 Är svenska ett bildningsämne eller ett färdighetsämne?

 Är svenskämnet mätbart?

 Svenskan har fått två nya NP, läsförståelseprovet i åk 1 och PM-provet i åk 3. Vad tror ni

att de som har infört proven vill med proven?



 Det verkar som om ni egentligen inte jobbar så mycket med just läsförståelse som de som

införde provet har uttryckt. Vad tror ni det beror på?

 Hur tänker ni kring hur man skulle ha gjort för att få gymnasielärare i svenska att arbeta

mer med läsförståelse i stället för att införa ett läsprov? Hur skulle man ha kunnat göra i

stället?

 Hur tänker ni kring idén att styra lärares undervisning genom att inför nya nationella prov?

Är det ett effektivt sätt att få lärare att ändra sin undervisning? Hur kan man annars göra?

Avslutning: 
 Finns det något mer som ni kommer på och som har att göra med det vi pratat om?

 Egna funderingar eller något ni vill passa på att diskutera med de andra?
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