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Sammanfattning 

Denna undersökning vill lyfta fram läsförståelse och bedömning av läsförståelse i 

nationella prov i svenska för årskurs 9, för att undersöka hur elever har klarat 

uppgifterna i nationella prov i svenska. Nationella provet heter Ämnesprov, läsår 

2012/2013 Svenska och svenska som andraspråk. Undersökningen berör delprov B, som 

testar de fyra läsförståelseprocesserna. Provresultat från två skolor granskas, jämförs 

och analyseras utifrån läsförståelseprocesserna samt hur lärarbedömningarna förhåller 

sig till varandra och bedömningsanvisningarna. 

 

I undersökningen ingår enbart elever som bedöms utifrån kriterierna med svenska som 

första språk eller har svenska som modersmål, men flera av dem är tvåspråkiga.  Att 

elever i den svenska skolan talar flera språk, samt att ett annat språk än svenska talas i 

hemmet, är mer och mer vanligt förekommande. Med andra ord, det kan finnas elever 

som har två modersmål.  

 

Undersökningens fokus ligger i hur eleverna visat sin läsförståelseförmåga vid ett 

nationellt prov samt hur lärare har bedömt deras läsförståelse. Kvalitativa intervjuer har 

gjorts med lärare i respektive skola. Intervjuerna har kretsat kring frågor rörande lärares 

syn på och förberedelse av nationella prov samt bedömning av läsförståelse, om de tror 

att den är likvärdig och kan användas formativt. Undersökningen visar dels att elevernas 

prestationer vid de båda skolorna skiljer sig åt, dels att bedömningen av läsförståelse i 

nationella prov i dessa två skolor skiljer sig åt och därmed även likvärdigheten. 

 

 

 

Sökord: läsförståelse, läsförståelseprocesser, bedömning, likvärdighet, formativ, 

summativ 
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     1 Inledning  
         

 

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och 

grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare.  

 (Reichenberg, 2008:11). 

 

 
Att elever ska utveckla en god läsförståelse är självklart för varje lärare. Som det 

inledande citatet uttrycker är läsförståelse grunden för framgång i studier och livet 

självt. Mycket tid ägnas åt läsförståelse, lärare testar och utvecklar olika metoder 

att motivera, träna och testa läsförståelse. På senare har debatten kring 

läsförståelse ökat lyfts fram i sociala medier. Där syns ett flöde mellan olika 

forum där inspirerade pedagoger delar med sig av idéer, metoder och material. Att 

den svenska skolan ska var likvärdig och ge alla elever lika förutsättningar att 

utvecklas är alla överens om. Samtidigt ökar arbetsbördan för lärare och det varje 

år blir alltfler elever som inte klarar grundskolans mål.  

 

Varje vårtermin genomförs nationella prov i hela Sverige. Samtidigt som vi har 

fått en ny läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011, A), ett nytt betygsystem samt 

införandet av betyg från och med årskurs 6, har kontrollen av skolan och antalet 

nationella prov ökat markant. Syftet med de nationella proven är att bedömning 

och betygsättning ska bli så likvärdig och rättvis så möjligt, visa på om 

kunskapskraven uppfylls, bidra till att kursplaner konkretiseras och öka elevers 

måluppfyllelse (Skolverket, 2014). Elever i årskurs 6 skriver 20 delprov och 

elever i årskurs 9 genomför 16 delprov. Svenska elever har dock uppvisat en 

nedåtgående trend när det gäller läsförståelse enligt senaste PISA (Skolverket, 

2012) och det kan vara en trend som håller i sig om inte bedömning av 

läsförståelse förstås som ämnesspecifik – och som Barbro Westlund uttrycker i sin 

avhandling Att bedöma elevers läsförståelse (2013) att samtliga lärare har ansvar 

för att stödja läsförståelse (s.298).  

 

Läsförståelse ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011 A) ingå i 

svenskundervisningen men lämnas därhän i alla övriga ämnen då elever ofta får 

utveckla sin läsförståelse på egen hand i läromedelstexter (Reichenberg, 2008; 

Westlund, 2013). Det som gör bedömning av läsförståelse speciellt svår är att 
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läsförståelse inte är ett eget skolämne utan en ämnesöverskridande färdighet, ett 

tillämpningsområde (Elbro, 2004).   

 

Syftet med nationella prov i läsförståelse är att pröva elevers förmåga att läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Eleverna ska visa att de 

behärskar olika lässtrategier. Läsförståelseprovets uppgifter prövar olika 

läsförståelseprocesser för att ringa in olika lässtrategier (Skolverket, 2013 B). 

Läsförståelseprocesserna är baserade på de beskrivningar som görs i de 

internationella proven PIRLS och PISA. Vad läsförståelseprocesser och 

lässtrategier är kommer att förtydligas längre fram i uppsatsen. 

 

 

      1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet för denna undersökning är att analysera elevers läsförståelse och deras 

presationer på nationella provet i läsförståelse. Det vill säga, vad det är som 

nationella provet mäter och bedömer. För att kunna göra detta behövs en 

konkretisering om vad läsförståelse och bedömning är. Jag vill undersöka hur 

elever har löst uppgifterna utifrån läsförståelseprocesserna, hur de har formulerat 

sina svar i förhållande till de texter provet baseras på och 

bedömningsanvisningarna. 

 

Syftet med denna undersökning är även att undersöka hur lärare bedömer elevers 

läsförståelse vid nationella prov. Bedömning är svårt, tidskrävande och 

betygskriterierna för läroplanens olika ämnen är tolkningsbara. Det finns 

diskrepanser i lärares tolkningar och bedömning och därför vill jag även 

undersöka deras syn på bedömning, läsförståelse och nationella prov. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur har eleverna klarat läsförståelseprovet i nationella prov? 

 Hur förhåller sig elevernas svar till läsförståelseprocesserna? 

 Hur har lärare bedömt elevernas läsförståelse i nationella prov? 

 Vilken syn har lärare i denna studie om läsförståelse, bedömning och 

nationella prov? 
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      2 Bakgrund 

 
      I detta kapitel presenteras vad de nationella proven är samt kunskapskravens mål i   

         svenskämnet ur läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011 A). 

 

  

        2.1. Nationella prov 

 
Nationella prov genomförs i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt i vissa ämnen 

och kurser på gymnasial nivå. Elever testas i ämnena svenska, matematik, 

engelska, SO, NO och moderna språk, som är frivilligt. De ska fungera som ett 

stöd för läraren. Nationella provsystemets syften (Skolverket, 2013 B) är att:  

 

 Stödja en likvärdig och rättvis betygsättning – var ett betygstöd 

 Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå 

 Konkretisera läroplanens mål och betygskriterier 

 Visa på elevers starka och svaga sidor 

 

 

Nationella provet i svenska består av tre prov: delprov A bedömer den muntliga 

förmåga, delprov B bedömer läsförståelse och delprov C bedömer den skriftliga 

förmågan. Intressant att notera är att delprov A, det muntliga provet, baserar sina 

uppgifter på olika texter eleverna ska först ha läst för att därefter använda som 

utgångspunkt för diskussionsuppgifter. Det innebär med andra ord att elever ska 

indirekt visa läsförståelse, men det förekommer inga kriterier eller direktiv kring 

läsförståelse. Ändå är det just läsförståelse som utgör grunden för den muntliga 

förmågan och prestationen. Prov där elever inte ges optimala förutsättningar att 

prestera sitt bästa är missvisande som underlag (Lundahl, 2011:107). 

 

På Skolverkets hemsida (2011, se elektroniska källor nr 2) står det att proven 

främst är summativa men kan användas formativt. Skolverket nämner även att det 

finns spår av mindre önskvärda effekter av nationella proven – att de är styr 

undervisningens innehåll och arbetsmetod och att de används som examensprov. 

Dessutom kan inte de nationella proven omfatta samtliga aspekter av 
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kunskapsmålen. Provkonstruktörerna gör en tolkning av de nationella målen och 

kriterierna. Att de nationella proven ska ge en likvärdig och rättvis betygsättning 

förutsätter att det existerar ett väldefinierat kunskapsinnehåll. Idag finns det inte 

något material som hjälper lärare att urskilja och återskapa de kvaliteter som 

proven rymmer (Jönsson, 2010:154).  

 

Vi har idag ett decentraliserat skolsystem med ett lokalt ansvar som ligger på 

kommun, skola och den enskilde läraren. Läraren ska formulera lokala 

pedagogiska planeringar och mål, betygskriterier och bestämma vilka 

arbetsmetoder som ska användas för att nå målen. Det saknas idag tydliga direktiv 

kring förhållandet mellan provresultat och betyg.  

 

Enligt en utredning som Skolverket gjorde 2003, om nationella provet avseende 

kvalitet, bedömde utredningsgruppen ”att provens betygsättande funktion var 

oklar och svårförståelig […] Det saknades tydliga instruktioner om hur 

provresultaten ska förstås.” (Skolverket, se elektroniska källor nr 1).  

 

Det diskuteras ytterligare negativa faktorer kring nationella prov (Lundahl, 2011: 

Skolverket, se elektroniska källor nr 2): att de endast ges i vissa ämnen, att de ges 

bara en gång om året och enbart i vissa årskurser samt att de är sekretessbelagde. 

Det sistnämnda är problematiskt då det dels påverkar elevers möjlighet till 

förberedelse inför provet, dels påverkar Skolverkets uttalade syfte med provet att 

verka som stöd för fortsatt lärarande. Bedömning ska ha en formativ påverkan på 

elevers lärande (Jönsson, 2010:154). Westlund (2013) menar att när lärare delar ut 

nationella provet i läsförståelse återstår det inte många lektionstimmar för en 

lärare att ge rätt stöd för ökad läsförståelse. Läsförståelseprovet 2013 är det första 

nationella prov i svenska och svenska som andra språk som genomförs enligt den 

nya läroplanen, Lgr11. 

 

 

       2.2 Kunskapskrav  

 
Enligt kursplanen i svenska syftar utbildningen till att utveckla språket för att 

kunna tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011 A). Utifrån kunskapskraven 

i ämnet svenska och läsförståelse förväntas en elev i årskurs 9 nå målen i svenska 



 

10 

 

och bedömas och betygsättas enligt följande: […] att eleven kan läsa skönlitteratur 

och sakprosa med flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och 

använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra 

sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, 

orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan 

eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 

föra utvecklade och underbyggda resonemang om budskap som är tydligt 

framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika 

verk. Eleven kan före utvecklade och nyanserade resonemang om verket med 

kopplingar till dess upphovsman. Eleven dra då underbyggda slutsatser om hur 

verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har 

kommit till i. Ur Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet, 

(Skolverket, 2011:230 A). 

 

En kommentar till dessa kunskapskrav, om vad en elev förväntas kunna vid slutet 

av årskurs 9 är att det står flera gånger att eleven ska föra utvecklade och 

underbyggda resonemang, och dra underbyggda slutsatser. Men det står 

ingenstans att eleven ska visa dessa resonemang och slutsatser skriftligen. 

Däremot är det något som pedagoger och skolan tar för självklart när elevers 

läsförståelse ska bedömas. Detta är tänkvärt då det existerar elever med både 

läsförståelse och läslust men som inte är lika goda skribenter. Eftersom 

läsförståelse alltid bedöms skriftligt vid nationella prov drabbar det denna 

elevkategori och är inte ett allt igenom tillförlitligt prov och mätinstrument för 

läsförståelse.  
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      3 Teori och forskning 
 

Detta kapitel redogör för teorier om läsförståelse samt forskning inom 

läsförståelse och bedömning.  Här presenteras begreppen läsförståelseprocess och 

formativ och summativ bedömning. Vidare presenteras innebörden av 

återkoppling och likvärdighet i bedömning.   

 

 

        3.1 Läsförståelse 

Litteraturen som denna studie bygger på och som berör läsförståelse använder sig 

av flera begrepp såsom lässtrategier, läsförståelsestrategier och 

läsförståelseprocesser. I kunskapskraven för svenska språket nämns lässtrategier 

för texters olika särdrag. Läroplanen i svenska (Skolverket, 2011 A) gör inte 

skillnad på läsförståelsestrategier och lässtrategier. Kommentarmaterialet till 

läroplanen i svenska förklarar lässtrategier som att urskilja texters tema och motiv 

samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Det handlar om att förstå hur en 

text är uppbyggd, hur man tolkar budskap i en text genom att ställa kritiska frågor 

kring den. Skolverkets beskrivning av lässtrategier är de konkreta sätt som en 

läsare använder för att angripa en text, (Skolverket, 2014, se elektroniska källor nr 

3). Läsförståelseprocesser visar vilka lässtrategier som en elev behärskar eller 

inte, vad som är elevens styrka och svaghet. Läsförståelseprocesserna delas in i 

fyra processer: 1) att hitta efterfrågad information 2) att dra enkla slutsatser 3) att 

sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera och 4) att granska 

och värdera innehåll, språk och textuella drag (Skolverket, 2013 B).  

 

Westlund beskriver i sin avhandling att bedömningen av läsförståelse behöver 

dels ”vila på teorier om läsförståelse” och dels ”definieras för att man ska kunna 

diskutera konsekvenserna av vad som bedöms i förhållande till hur” (Westlund, 

2013:5). Hon betonar att läsning är den svåraste förmågan att bedöma i skolan och 

att det behövs flera bedömningsinstrument. Att kunna läsa med flyt är inte 

synonymt med läsförståelse, man behöver också tillägna sig strategier och 

förmågor för att förstå det som står i en text. Läsförståelse kan inte betraktas som 

ett universellt begrepp då det består av olika delkomponenter vilket i sin tur gör 

det allt mer komplext att bedöma ju äldre en elev blir (Westlund, 2013:281). 
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Westlund väcker frågor om att läsförståelse dokumenteras skriftligt, vilken slags 

läsförståelse det är som bedöms och hänvisar till läsforskning av läsförståelse av 

vad och för vad (Westlund, 2013:285). Eftersom läsförståelse är ett 

tillämpningsområde och inte ett skolämne behöver pedagoger ge stöd till elevers 

läsförståelse i de skolämnen där läsförståelsen används.  

 

Läsförståelse är mer än summan av dess delar och består av flera olika färdigheter 

som på olika sätt påverkar varandra. Forskning som beskriver vad som sker i den 

mänskliga hjärnan när den får information genom läsning sorteras i system som 

kallas textnivåer. De textnivåer, som enligt författarna till Tankens mosaik, 

(Keene & Zimmermann, 2003), beskriver elevers problemlösning eller strategier 

under läsning är: 1) det grafo-fonetiska systemet – bokstävernas information, 

kännetecken, kombinationer och ljud, 2) det lexikala eller ortografiska systemet – 

information om ord, 3) det syntaktiska systemet – information om språkets form 

och struktur, 4) det semantiska systemet – information om den idiomatiska 

innebörden hos ord och längre texter, 5) det schematiska systemet – information 

från läsarens tidigare kunskap och/eller personlig erfarenhet eller associationer till 

texten, 6) det pragmatiska systemet – information om syften och behov hos 

läsaren som styr vad läsaren förstår eller finner viktigt. Westlund (2013) och 

Keene & Zimmermann, (2003) lyfter fram detta i mötet mellan text och läsare - att 

förståelse är en social process.  

 

En elev med god läsförståelse lär sig att förstå en text både bokstavligt och 

associativt (Keene & Zimmermann, 2003). Det vill säga, gör egna associationer, 

ser samband och gör kopplingar. En elev med läsförståelse har metakognitiv 

förmåga, det vill säga, är reflekterande läsare som funderar över sitt tänkande 

under läsningen, och kan identifiera de krav som en text ställer på sin läsare 

(Keene & Zimmermann, 2003:42). God läsförståelse innebär att man kan avgöra 

vilka tankegångar och teman som är viktiga i en text. Läsförståelse innebär att 

man kan göra kopplingar till sig själv ”förbinda det kända med det nya” (Keene & 

Zimmermann, 2003:65), koppla till annan text eller till världen. Läsförståelse gör 

att man kan inrikta sin läsning på det viktigaste och ställa frågor för att gräva 

djupare, att man kan använda sig av inre bilder för att förbättra sin förståelse.   
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Att kunna läsa med förståelse handlar alltså om att göra inferenser (Westlund, 

2013:56).    Att göra inferenser är att ha förmågan att läsa mellan raderna, att göra 

associationer och samordna information, att bygga broar från olika delar av en 

text och att bygga broar till sin egen erfarenhet och kunskap. Att kunna göra 

inferenser handlar också om att kunna göra logiska förutsägelser eller ställa 

akademiska hypoteser (Reichenberg, 2008). 

 

         3.1.1 Lärarens uppdrag 

Läsning är ämnesövergripande och alla lärares gemensamma ansvar 

(Reichenberg, 2008). I svenska läroplanens (Skolverket, 2011 A) centrala innehåll 

formuleras lärarens uppdrag som är att undervisa i och bedöma elevens 

tillämpning av lässtrategier. Det står att det ska göras men inte hur. Vidare är det 

Westlund (2013) menar att det inte räcker med att lärare säger till sina elever att 

de ska läsa mellan raderna, eller se texten som en helhet. Hon framhåller att 

läroplanen behöver kompletteras med en beskrivning av relevanta begrepp och en 

beskrivning av vad som ska göras och hur. Vygotskys tankar om de pedagogiska 

processerna lyfter fram interaktioner, samtal med andra människor, som den mest 

avgörande faktorn för lärande (Strandberg, 2006). Det är viktigt att läraren 

modellerar strategin, det vill säga, tänker högt om sin egen tankeprocess under 

läsningen.  

 

I skolan behöver man ge läsning mycket tid, läsa högt varje dag och samtala kring 

det lästa på ett reflekterande sätt - att både lärare och elever tillsammans finner 

tolkningar som öppnar mot förståelsen (Keene & Zimmermann, 2003). Det är 

läraren som behöver demonstrera den strategiska läsningen och visa hur 

reflektionen går till, och som skiftar från genre till genre. Det är lärarens uppgift 

att se till att eleverna har den kognitiva rörlighet som krävs för att kunna bedöma 

vad som är viktigt, vilka ställen i en text som kan vara avgörande, vad som kan 

diskuteras, argumentera för och emot, vad som är värt att dröja kvar vid, njutbart 

eller att bevara i minnet (Keene & Zimmermann, 2003:182). Annars bör läraren 

fråga sig själv i vilken utsträckning eleverna tillägnar sig dennes undervisning. En 

lärare behöver själv vara läsförståelsekunnig och öka sina kunskaper om bland 
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annat vilka läsförståelsestrategier som exempelvis nationella prov i läsförståelse 

mäter (Westlund, 20013:36).  

 

 

        3.2 Bedömning 

Bedömning handlar om att göra tolkningar av de kunskaper och förmågor elever 

har visat. Det handlar om att få syn på det osynliga. Bedömning är en process där 

lärare samlar in information och värderar elevers kunskaper, förmågor och 

färdigheter (Skolverket, 2011 B). Elever kan också arbeta aktivt med att bedöma 

sina egna prestationer genom till exempel självskattning, matriser och 

kamratrespons. Vanligtvis är det läraren som står för insamlandet av information, 

genom olika klassrumsaktiviteter, prov, läxförhör, muntlig framställning, projekt, 

essäer och uppsatser med mera. I Westlunds avhandling om bedömning av 

läsförståelse framhåller hon att det är nödvändigt att lärare är bedömningskunniga 

(2013:35). Hon har funnit att många test ger värdefull information om vilka elever 

som har läsproblem, men inte varför de har problem. Det är viktigt att granska 

vilken slags läsförståelse olika tester och prov mäter för att kunna ge rätt stöd för 

fortsatt utveckling. 

 

         3.2.1 Summativ och formativ bedömning 

Vid bedömning används idag begreppen summativ och formativ bedömning. De 

är inte att betrakta som två olika sorters bedömning med olika metoder utan den 

stora skillnaden handlar om hur bedömningen används. Summativ bedömning 

(Lundahl, 2011:11) innebär att man sammanfattar eller summerar elevens 

kunskaper och prestationer i betyg och/eller omdömen – bedömning av lärande. 

Man använder bedömning för att kontrollera hur långt en elev har kommit. Om 

man har för avsikt att med bedömning hjälpa en elev vidare och framåt handlar 

det om formativ bedömning.  

 

Formativ bedömning handlar om processen, där bedömningen ska vara 

framåtsyftande - bedömning för lärande – och främja elevers kunskapsutveckling. 

Bedömning för lärande söker svar på tre frågor: 1) vart ska eleven, 2) var befinner 

sig eleven i förhållande till målet? 3) hur ska eleven göra för att komma vidare 
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mot målet? (Jönsson, 2012:6). Således påverkar formativ bedömning både lärare 

och elev i utbildnings- och lärandeprocesser, på så sätt att läraren ändrar sin 

undervisning och att eleven ändrar sitt sätt att arbeta. Summativ bedömning 

däremot fokuserar på resultat, mäter och utvärderar i efterhand. 

 

Skolverkets (2014, se elektroniska källor nr 4) bedömningsstöd för lärare 

uttrycker att, även om de nationella proven främst har en summativ funktion då de 

fungerar som en avstämning i syfte att visa vilka kunskapskvaliteter en elev har 

efter avslutat årskurs eller kurs, kan de nationella proven även användas formativt. 

Då handlar det om att ge framåtsyftande uppslag för hur undervisningen kan 

utvecklas. 

 

          3.2.2 Återkoppling  

Professor John Hattie har skrivit boken Synligt lärande för lärare som är världens 

största forskningsöversikt om undervisningsstrategier och vad som påverkar 

elevers studieresultat. Han betonar vikten av återkoppling som grund för 

bedömning, att lärare bör använda flera bedömningsmetoder för att maximera 

inlärning. Bedömningens viktigaste funktion för att stödja lärandet är att generera 

återkoppling som eleverna kan agera utifrån beroende på vart de är på väg, hur de 

ska komma dit och vad som kan bli nästa steg (Hattie, 2012:171).   

 

Enligt bedömningsforskningen är själva processen det avgörande för allt lärande 

och inte mätandet av statiska kunskaper. Summeringar av elevers prestationer i 

form av prov och betyg betraktas som kontraproduktivt, i fokus står stället 

lärarens betydelse för elevens lärande genom återkoppling (Lundahl, 2011: 45). 

Enligt Hatties (2012) analys som omfattar över 7 000 studier, är bedömning som 

återkoppling mest effektivt för elevers lärande, om den ger information om hur ett 

mål ska nås.   

 

          3.2.3 Likvärdig bedömning 

Ett skolsystem består av olika komponenter: styrdokumenten, bedömning och 

undervisning. Likvärdig bedömning ska nås med hjälp av tydliga kunskapskrav, 
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kunskapskriterier och sambedömning (Skolverket, 2014, se elektroniska källor nr 

5). De verktyg för sambedömning den svenska skolan har är de nationella proven. 

Men det är en sak vad eleverna presterar på det nationella provet och en annan sak 

vad de faktiskt kan (Lundahl, 2011:125). 

 

Enligt Lundahl framförs det kritik från både skolverket, lärarhåll och forskning 

kring bedömning av de nationella proven, till exempel att enstaka prov inte 

speglar vad elever kan, att det inte finns någon formell koppling mellan 

provresultat och betygsättning och att normer för rättning, bedömning och 

betygsättning kan skilja sig markant från skola till skola och från lärare till lärare. 

Rättning och bedömning är inte heller synonymt, lärare rättar till exempel prov 

och bedömer texter. I stället för att fungera som utvecklingsinstrument har 

nationella provens resultat snarare använts till att kontrollera lärares bedömning 

och betygsättning (Lundahl, 2011:38). Det blir allt vanligare med samrättnings- 

och/eller sambedömningsdagar, vilket innebär att lärare byter prov med varandra 

och diskuterar bedömning och betygsättning. I de kommuner där lärare byter prov 

med varandra och tillsammans diskuterar kvaliteter i elevers visade kunskaper 

samt resonerar om hur man har bedömt, ökar likvärdigheten och lärarnas 

bedömarkompetens (Skolverket, 2014, se elektroniska källor nr 5).    

 

Alignment är ett begrepp som står för i vilken grad skolsystemets komponenter 

stämmer överens med varandra (Westlund, 2013:11), det vill säga, förenas ämnets 

syfte och mål med kunskapskraven, undervisningen och bedömningen (Lundahl, 

2011:97). Westlund tar upp problematiken kring hur lärandet ska bedömas och på 

vilket sätt elever får visa vad de kan och vad de har förstått. Hon menar att det 

finns skäl att undersöka graden av överensstämmelse mellan de nationella proven 

och vad som står i läroplanerna.  

 

Bedömningar kan även ha sina felkällor och provsituationerna mäter dessutom 

andra faktorer: som elevernas stresstålighet och allmäntillstånd samt den 

bedömningskompetens läraren har. En likvärdig bedömning är problematisk enligt 

Lundahl (2011:40) då man inte säkert kan utgå från att elever har blivit likvärdigt 

förberedda. Likvärdigheten i lärares bedömningar är därför inte en garanti för att 

elevernas prestationer på nationella prov är likvärdiga.        
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      4 Metod 
 

 

I detta kapitel presenteras hur denna undersökning har gått till, vilken 

undersökningsmetod som har använts, hur materialet har samlats in och på vilket 

sätt det har bearbetats. 

 

 

      4.1 Metodval 

Detta är en kvalitativ undersökning med en hermeneutisk och induktiv ansats. Det 

vill säga, det har gjorts tolkningar av det undersökta materialet utifrån vilka 

slutsatser har dragits. Undersökningen är deskriptiv och komparativ. Två metoder 

har använts, dels analyser och jämförelser av elevers prestationer och 

bedömningsresultat på nationella prov, dels kvalitativa djupintervjuer (Cohen, 

Manion & Morrison, 2011). Studien utgår från de texter som ingår i nationella 

prov för år 2013, elevtexter, det vill säga, elevernas svar på frågor som undersöker 

läsförståelse i uppgifts- och svarshäftet, bedömningsanvisningar och 

styrdokument. Styrdokumenten är kunskapskraven för svenskämnet (Skolverket, 

2011 A).  

 

         4.1.1 Elevsvar på nationella prov 

Det som undersöks är två högstadieskolors nationella delprov B, 

läsförståelseprovets texthäfte, samt elevernas svarshäften innehållande uppgifter 

och elevsvar. Vidare undersöks lärarnas bedömning av elevers skriftligt 

redovisade läsförståelse i svarshäftena och varje elevs resultatprofil. Elevernas 

svar och prestationer har sammanställts och granskats för att undersöka hur de 

presterat utifrån läsförståelseprocesserna. Elevernas prestationer har även jämförts 

för att undersöka hur lärare på de två olika skolorna har bedömt och rättat samt 

om bedömning är likvärdig. I denna undersökning ingår enbart elever som 

bedöms utifrån kunskapskraven för svenska som modersmål. Värt att notera är att 

även om eleverna bedöms utifrån kunskapskraven för svenska som modersmål 

talar ett flertal elever även andra språk. 
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         4.1.2 Intervjuer med lärare 

Kvalitativa djupintervjuer har gjorts med sex högstadielärare i svenskämnet med 

syfte att undersöka hur de tänker kring bedömning, läsförståelse och det nationella 

provet. Intervjufrågorna har skickats ut till lärarna i förväg. Själva 

intervjutillfällena har inträffat vid olika tidpunkter, när lärarna har haft 

planeringstid eller någon lucka i sin arbetsdag. Intervjuerna är semistrukturerade 

(Johansson & Svedner, 2010).  Det vill säga, genom samtal har lärarna fritt fått 

berätta vad och hur de tänker och vilken syn de har kring frågorna om 

läsförståelse. Redogörelsen för intervjuerna sker narrativt. Fyra av 

undersökningens sex lärare har varit med och bedömt nationella prov år 2013. 

 

 

        4.2 Material 

Undersökningens fokus är nationella provet i svenska. En granskning gjordes av 

följande delar i nationella provet för år 2013: a) lärarinformation för svenska, b) 

texthäftet Spegel, spegel på väggen där …, c) elevernas uppgifts- och svarshäfte 

för delprov B, d) bedömningskriterierna och anvisningar för bedömning av 

delprov B, samt e) anteckningar från lärarintervjuerna. 

  

          4.2.1 Nationella provet 2013 

Det övergripande temat för nationella provet i svenska 2013 är identitet och 

utseende. Texthäftet heter Spegel, spegel på väggen där ... (Skolverket, 2013 A). 

Läsförståelseprovet består av sex olika texter: artiklar, romanutdrag, krönika, 

tecknad serie, dikt ur en pjäs samt åtta bilder på konstverk, fotografier och 

illustrationer. Någon uppgift i läsförståelseprovet består av att eleven ska koppla 

samman text, dikt och bild och ingå i det vidgade textbegreppet. Texterna och 

bilderna kretsar kring genus och könsroller, utanförskap, utseende, kroppsfixering, 

och att våga vara och stå upp för den man är. Ungefär hälften av texterna är 

skönlitterära, den andra hälften är sakprosa. Uppgifterna bedöms med poäng 0, 2, 

4 och 6. De uppgifter som kan ge högre poäng är mer krävande och ställer krav på 

eleven att antingen svara i flera led, eller resonera och formulera sig väl i skrift, 

eller att svara enligt vad provmakarna och bedömningsanvisningarna förevisar i 

svarsalternativ.    
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Elevernas provhäfte består av tjugo frågor där fem av frågorna har fler än en 

uppgift. Uppgift 19 är uppdelad i två delar, uppgift 19a och 19b. Uppgiftstyperna 

som förekommer i provet är öppna frågor och flervalsfrågor. Samtliga frågor är 

kopplade till en specifik text i häftet. Den sista frågan är övergripande och berör 

två av texterna.  

 

Läsförståelseprovet ska inte förberedas före provtillfället, men eleverna får viss 

information innehållande en kort beskrivning om de olika delproven. De får ta del 

av några råd och en sammanfattande beskrivning av vad det är för uppgiftstyper i 

delprovet, öppna uppgifter och flervalsuppgifter. Eleverna får 60 minuter att läsa 

texthäftet och 140 minuter på sig att lösa uppgifterna. Läraren får inte svara på 

frågor som gäller innehållet i provet. Tillåtna hjälpmedel är ordlista och lexikon. 

 

I lärarinformationen står det att provet i första hand ska pröva elevens förmåga att 

läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. Syftet är att ringa in de olika 

lässtrategierna. Läsförståelseprocesserna som ringar in de olika lässtrategierna är:  

 

o att hitta efterfrågad information  

o att dra enkla slutsatser  

o att sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera   

o att granska och värdera innehåll, språk och textuella drag   

 

De flesta av provets uppgifter prövar processerna att dra enkla slutsatser och att 

sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. Och skälet till detta, 

enligt lärarinformationen, är för att provet ska stämma väl överens med 

kursplanen. Det finns inte något likhetstecken mellan en viss läsförståelseprocess 

och olika svårighetsgrader – att en läsförståelseprocess skulle vara lättare eller 

svårare - även om frågorna av tolkande eller resonerande karaktär ofta är mer 

komplexa. Det innebär till exempel att ett svar ska vara i flera led, innehålla en 

tolkning, ett resonemang, exemplifiera och jämföra. För att nå betyget E krävs det 

att elever har erhållit poäng inom tre av de fyra läsförståelseprocesserna. 
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        4.3 Urval     

         I urvalsavsnittet presenteras informanterna som ingår i denna undersökning och  

         hur de valdes ut. 

 

         4.3.1 Elevernas nationella prov 

Undersökningen granskar nationella prov från två olika kommunala grundskolor i 

Mellansverige. I undersökningen ingår prov och resultat genomförda av åtta 

slumpmässigt utvalda årskurs 9 elever, alltså totalt 16 informanter. För att få en 

fördelning mellan könen gjordes först en indelning av proven, en flick- respektive 

pojkgrupp. Därefter valdes slumpmässigt fyra flickor och fyra pojkar från varje 

klass och skola.  

 

Skola G består främst av elever boende i det geografiska närområdet som är ett 

mångkulturellt bostadsområde. I skola G finns många nationaliteter 

representerade och uppemot 30 procent av eleverna har svenska som andraspråk. I 

denna undersökning förekommer det dock inga elever med svenska som 

andraspråk. 

 

Skola K har ett flertal elever som bott utomlands på grund av föräldrarnas 

karriärer eller yrken, samt elever som flyttat till Sverige på grund av att föräldrar 

bedriver forskning i Sverige. Skola K är en skola med spetsengelska, vilket 

innebär att samtliga elever läser en högre kurs i engelska och undervisas även på 

engelska i NO - biologi, fysik och kemi. Samtliga eleverna i skola K är 

tvåspråkiga. De talar svenska och flytande engelska. 

 

          4.3.2 Intervjuer med lärare från två olika skolor 

Intervjuer har gjorts med sex lärare, tre på vardera ovannämnda grundskolan. De 

två skolorna ligger geografiskt nära varandra, är grannar i samma stadsdel, och 

benämns som skola K och skola G. Skola K har färre högstadieklasser, endast två 

parallella klasser i årskurs 9. Skola G har fem parallella klasser i årskurs 9. Båda 

skolorna har hög andel utländska elever.  
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De intervjuade lärarna är de som först responderade till en förfrågan som 

skickades ut till skola G och skola K. Tre lärare från varje skola som först tackade 

ja fick intervjufrågorna via epost. Urvalet visade att en av lärarna i skola G 

saknade behörighet, en annan lärare var ny på skolan och den tredje hade ett 

halvår kvar till pension. Lärarna på skola K hade undervisat minst fem år på 

skolan men endast två av lärarna undervisade i årskurs 9. Den tredje läraren 

undervisade i åk 6-7. Det som ändå gjorde att denna lärare var med i 

undersökningen är att samtliga lärare på skola K deltagit i kommunens 

gemensamma samrättnings- och sambedömningsdagar. Lärarna i både skola G 

och K samrättar nationella prov och ingår i ett större nätverk av lärare från 

samtliga skolor i samma stadsdel.   

 

 

        4.4 Datainsamling och procedur 

          4.4.1 Elevsvar 

För att få tillgång till nationella prov gavs tillstånd från respektive skolas rektor 

via telefonsamtal. Proven hämtades från skolornas arkivering med hjälp av 

administrativ personal. Det togs inga kopior, granskningen gjordes direkt från 

originalprov. Hanteringen av proven gjordes med omsorg för att inte avslöja 

identitet eller annan information till utomstående. Nationella provets 

lärarinformation, texthäfte samt bedömningsanvisningar tillhandahölls via post 

genom en mindre kostnad av Skolverket. 

 

Läsförståelseprovets provhäfte består av 20 uppgifter samt resultatprofilen, där 

läraren fyller i de poäng eleven erhåller. Uppgifterna är indelade i fyra olika 

läsförståelseprocesser och resultatprofilen anger tydligt vilka uppgifter som tillhör 

en viss läsförståelseprocess. Efter en genomläsning av samtliga texter som ingår i 

lärarinformationen och elevernas texthäfte, lästes varje elevs uppgifts- och 

svarshäfte grundligt. Samtliga 16 elevers uppgifter och svar grupperades i olika 

kategorier, var skola för sig. Därefter bearbetades elevsvaren dels utifrån 

uppgifternas läsförståelseprocesser, dels utifrån vilka poäng varje elevsvar erhöll 

samt om elevsvar varit snarlika eller avvikande. De avvikande svaren skulle 
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kunna vara avvikande i förhållande till bedömningsanvisningarna, men även att 

lärare sinsemellan bedömt olika.  

 

Därefter gjordes en bearbetning av elevsvaren i de olika poängnivåerna och en 

jämförelse mellan elevernas prestationer från de båda skolorna. Jämförelsen 

mellan skolorna gällde inte bara elevernas prestationer utan om lärare hade 

bedömt olika mellan skolorna. Vidare gjordes en granskning och jämförelse av 

elevsvaren – utifrån hur de har svarat i relation till bedömningsanvisningarna, 

kunskapskraven och bedömningsmatrisen.  

 

Slutligen kopplades dessa elevsvar till läsförståelseprocesserna, för att undersöka 

om det finns något samband mellan läsförståelseprocess och hur provhäftets olika 

uppgifter är konstruerade och formulerade. Detta för att söka svar på vad som 

bedöms och hur. 

 

          4.4.2 Intervjuerna med lärare 

Inför lärarintervjuerna skickades frågorna ut innan intervjutillfället via epost för 

att erbjuda lärarna tid till förberedelse. Under själva intervjun uppstod flera 

följdfrågor för att ringa in de större frågeområdena i syfte att få läraren att själv 

fritt berätta. Eftersom syftet med intervjuerna var att ta reda på hur lärare tänker 

kring bedömning av läsförståelse gjordes det ingen bearbetning med att 

sammanställa eller gruppera intervjuerna, utan fokus låg på att narrativt återge 

deras synpunkter.  

 

Anteckningar gjordes under samtliga intervjuer. Vid tre av dessa spelades delar av 

samtalen in i mobiltelefon. Fyra lärare hade själva gjort egna anteckningar inför 

intervjutillfället och som jag fick behålla. En lärare ville återkomma med 

kompletterande reflektioner efter några dagar, via epost.  Endast fyra av lärarna 

som intervjuades hade varit med och rättat eller bedömt nationella provet i 

läsförståelse för 2013. Däremot var de alla involverade i nationella provet för 

2014, vilket gjorde att deras medverkan och reflektioner var aktuella. 
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        4.5 Metodkritik 

         4.5.1 Granskning och bearbetning av elevsvar  

Att bearbeta textmaterialet i det nationella provets delprov B, uppgifts- och 

svarshäfte för svenska åk 9 2013, är problematisk.t Det är just svårigheten kring 

bedömningen av läsförståelse denna undersökning granskar. Att försöka ringa in 

vad elever har svarat, vad som har bedömts i dessa texter och hur bedömningen 

har gått till utifrån bedömningsanvisningarna handlar även om att tolka. Alltså, 

denna undersöknings metod drabbas av sitt eget syfte och frågeställning kring att 

bedöma läsförståelse. Utgångspunkten måste vara läroplanen (Skolverket, 2011, 

A), kunskapskraven för ämnet svenska samt bedömningsanvisningarna för 

nationella provet (Skolverket, 2013, C). Det som stärker undersökningens validitet 

är att granskningen och sammanställningen av elevsvaren visar ett tydligt resultat.  

 

Tillförlitligheten i denna kvalitativa undersökning är till viss del begränsad på 

grund av dess omfattning, att underlaget är litet. Att dra några slutsatser om hur 

lärare bedömer elevers läsförståelse hade givitvis ökat markant om denna 

undersökning omfattade flera granskningar, analyser och jämförelser av elevsvar 

och lärarbedömningar. Nu ingick totalt 16 elever ur två klasser. Urvalet skulle 

kunna ha gjorts bredare genom att inkludera flera elever och därmed öka 

tillförlitligheten. Elever präglas av sina lärare och varandra. De kan med tid 

utveckla en klasskultur. Vissa klasser blir studieinriktade och motiverade på grund 

av konstellationen och sammansättningen av elever, medan andra klasser kan bli 

problemklasser. I denna undersökning kan det ingå elever från en problemklass 

och därmed har de haft sämre förutsättningar att lyckas i skolan. Utifrån 

undersökningens samtliga intervjuer framkom att elever hade olika förutsättningar 

och olika förberedelser inför de nationella proven. Det ökar dock tillförlitligheten 

av undersökningens resultat – att bedömning av läsförståelse inte är likvärdig.  

 

          4.5.2 Intervjuerna 

Det finns alltid en risk att den som intervjuar inte förmår tolka och korrekt återge 

vad den intervjuade vill uttrycka. Till exempel kan den som intervjuar fylla i 

meningar och lägga till rätta när informanten tvekar eller dröjer med sitt svar. Den 
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som intervjuar påverkar således stoffet. Man kan anta att en intervjusituation 

innehar risken att båda parter omedvetet söker en ömsesidighet eller gemensam 

förståelse. De intervjuade i denna undersökning har fått läsa samtliga 

anteckningar och två lärare har vid senare tillfälle kontaktats per telefon för att 

förtydliga oklarheter.  

 

Lärares arbetssituation är ansträngd tidsmässigt och kan haft en inverkan på varför 

man valde att delta eller inte. Lärarresponsen kan ha påverkats av att det ingick 

lärare som visade sig vara bekanta med intervjuaren. Hur intervjufrågor 

formulerades är avgörande för att informanterna kan nå fram med sina 

synpunkter. Det är viktigt att intervjusituationen är avspänd, att det finns tid och 

att frågorna upplevs öppna. Det var en fördel att lärarna kunde både förbereda sig 

och fick frågorna i förväg, men även att det fanns möjlighet att lägga till och 

förtydliga information. 

 

Intervjusituationerna varierade och vissa var inte helt ostörda. Men alla 

informanter hade lika gott om tid både till förberedelse och även under intervjun. 

Hur tillförlitliga människor är när de deltar i intervjuer varierar. Risk finns alltid 

att vissa inte är helt uppriktiga. En mänsklig faktor är till exempel att vilja visa 

goda resultat. Lärarintervjuernas tillförlitlighet är dock god, enligt mig. Svaren är 

uppriktiga och lärarna visade en angelägenhet kring frågorna om bedömning av 

läsförståelse. 
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      5 Analys och resultat 
 

 

I analys- och resultatkapitlet presenteras bland annat hur de olika informanterna 

visat att de klarat av läsförståelseprocesserna, vad som har bedömts samt hur det 

har bedömts. Resultaten från de båda skolorna redovisas även i tabeller för att ge 

en överskådlig bild av elevernas prestationer. I några tabeller redovisas eleverna i 

de båda skolornas resultat ihop för att ge en samlad bild av visad läsförståelse i 

läsförståelseprovet. Men resultaten från de båda skolorna hålls även isär i vissa 

tabeller för att jämföra hur eleverna har klarat vissa uppgifter som är kopplade till 

en viss läsförståelseprocess, samt för att kunna analysera likvärdigheten i lärarnas 

bedömningar. Till varje tabell i detta kapitel följer en beskrivning av uppgiften 

samt exempel på hur elever har svarat. 

 

I detta kapiltel redovisas även intervjuerna med lärarna. Lärarnas syn på och 

reflektioner kring nationella prov och bedömning presenteras kopplade till 

intervjufrågorna.  

 

 

        5.1 Resultat av elevernas läsförståelse 

 

I slutet varje elevs uppgifts- och svarshäfte finns en så kallad resultatprofil. 

Resultaten av läsförståelseprovet sammanställs i denna resultatprofil där man 

räknar samman poängen på alla 20 uppgifterna. Läsförståelseprovet kan ge 

maximalt 78 poäng. Kravet för betyget E är 32 poäng, för betyget D krävs 43 

poäng, för betyget C krävs 51 poäng, för betyget B krävs 62 poäng och för betyget 

A krävs minst 70 poäng.  

 

Tabell 1 visar en samlad bild av denna undersöknings samtliga elevers 

prestationer, sammanräknade i resultatprofilen, från skola G och skola K och 

vilket betyg de erhåller på läsförståelseprovet. 
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Tabell 1. Undersökningens samtliga elevers resultat, redovisade i procent och 

vilket betyg de har fått. 

 

Uppgifterna i läsförståelseprovet är indelade i de fyra läsförståelseprocesserna:1) 

att hitta information, 2) att dra enkla slutsatser, 3) att sammanföra och tolka samt 

4) att granska och värdera. För att nå ett godkänt resultat behöver man nå lägst 

betyg E i tre av de fyra läsförståelseprocesserna. Poängen motsvarar ett betyg från 

underkänt F och till högst A. Vid sammanräkningen (se tabell 1 ovan) av samtliga 

informanter från båda skolorna får man uppfattningen att elevernas läsförståelse 

ligger på en god nivå. Hela 33 procent av eleverna har betyget B, 17 procent har 

betyget C och D. 5,5 procent av eleverna har betyget A och 5,5 procent har F. 

 

Resultaten skiljer sig dock åt mellan skolorna (se tabell 2). Skola K hade inga 

elever som fick betyg E eller F och skola G visade inga resultat som uppnådde 

nivå för betyg A, men däremot elever som fick underkända resultat. När 

jämförelsen görs mellan elevernas resultat i de båda skolorna ser prestationerna 

och betygsfördelningen helt annorlunda ut. 
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Tabell 2. Jämförelse av resultat och betyg F – A mellan skola G och skola K 

 

Att det förekommer stora skillnader mellan skola G och skola K väcker olika 

frågor. Beror det på lärarnas kompetens, på lärarnas bedömningar, elevernas 

läsförståelseförmåga, elevernas bakgrund, att de inte fått en likvärdig undervisning 

och förberedelse, eller att det finns andra brister i undervisningen? En förhoppning 

är att intervjuer med lärare kan ge förklaring och förståelse inför detta faktum - att 

det förekommer stora skillnader. 

 

 

         5.2 De fyra läsförståelseprocesserna 

Här följer först en redogörelse där samtliga informanternas resultat av provets fyra 

läsförståelseprocesser presenteras. Sedan presenteras läsförståelseprovets 

uppgifter och vilken läsförståelseprocess de berör (se tabell 3), där eleverna når 

sämre resultat (tabellerna 4-8).  Därefter presenteras uppgifter med bättre resultat 

samt en jämförelse av de två skolornas resultat i förhållande till 

läsförståelseprocesserna.  

 

Det förekommer en stor variation i hur informanterna har klarat provets olika 

läsförståelseprocesser. Utifrån den sammanräkning och resultatprofil som görs för 

varje elev presenteras provets samtliga uppgifter även i förhållande till 
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läsförståelseprocesserna. Därav är det tydligt att överblicka vilka 

läsförståelseprocesser som har bättre eller sämre resultat. Det kan dock finnas flera 

förklaringar till de olika resultaten. Det behöver inte vara kopplat till att en viss 

läsförståelseprocess är lättare eller svårare. Det kan dels bero på hur uppgifterna är 

formulerade, dels hur de poängsätts. Men det kan även bero på vad det är för typ 

av uppgift - om det är en kryssfråga där fler alternativ presenteras, eller om det är 

en fråga i flera steg. Hur lärare har rättat och bedömt svaret har också betydelse 

för elevernas uppnådda poäng, resultat och betyg.  

 

Tabell 3. Undersökningsens samtliga elevers prestationer i de fyra 

läsförståelseprocesserna.  

 

 

De uppgifter som visar bäst resultat i båda skolorna är i läsförståelseprocessen att 

sammanföra och tolka: uppgifterna 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 19a, 19b och 20. Av 

dessa tio uppgifter är uppgift 2, 12, 14 och 19a att eleven ska ge exempel direkt 

från texten. Uppgifterna 2, 3, och 14 lyckades 90 procent av eleverna att erhålla 

poäng. Uppgift 19a lyckades endast drygt 40 procent erhålla poäng. Uppgifternas 

poängvärde kan variera från 2 till 6 poäng. Att 90 procent av eleverna klarade en 

uppgift är inte detsamma som att de erhåller max poäng. 
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Läsförståelseprovet hade tre uppgifter i läsförståelseprocessen att hitta 

information. Över 60 procent av eleverna klarade dessa uppgifter. Uppgift 5 och 6 

var kryssfrågor med flera alternativ och uppgift 13 var att hitta ett motto i en text 

och skriva av det. Dessa tre uppgifter gav max 2 poäng.  

 

Läsförståelseprocessen att granska och värdera visade varierade resultat. 

Uppgifterna 4, 9 och 17 hade helt olika karaktär. I uppgift 4 lyckades 87 procent 

av eleverna svara rätt på frågan ”vad som bestämmer i vilken ordning” något sker 

i texten. Uppgift 9 lyckade endast 22 procent av eleverna svara enligt 

bedömningsanvisningarna. Ingen av eleverna i skola G fick poäng på uppgift 9. 

Detta kommer att diskuteras längre fram i detta kapitel. Uppgift 17 var i två led, 

dels en kryssfråga, där eleven ska kunna identifiera vilken genre en text har i 

läsförståelseprovets texthäfte, dels att ett förtydligande där eleven ska skriva två 

kännetecken för denna textgenre. Drygt 80 procent av eleverna erhöll poäng på 

denna uppgift.  

 

          5.2.1 Uppgifter med sämre resultat 

Tabell 4. En sammanräkning i procent från båda skolorna av de uppgifterna med 

sämre resultat. Andel elever som fått noll poäng på uppgifterna 1, 5, 6, 8, 9, 10, 

13, 15, 18, 19a och19b. 
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Vid en granskning av de fyra läsförståelseprocesserna visar samtliga elever sämst 

resultat i läsförståelseprocesserna att dra enkla slutsatser: uppgifterna 1, 8, 15 och 

18 samt att granska och värdera, uppgift 9. Av provets tjugo uppgifter är fem 

baserade på processen att dra enkla slutsatser. De andra två 

läsförståelseprocesserna är hitta information, uppgifterna 5, 6 och 13 samt att 

sammanföra och tolka, uppgift 10, 19a och 19b.  

 

Provets uppgift 1: dra enkla slutsatser (kan ge 0, 1 eller 2 poäng) utgår från en 

tidningsartikel om barn i förskoleåldern som klär ut sig och bryter mot normen av 

vad som är traditionellt pojkaktigt och flickaktigt. Uppgiften består av att ge 

exempel ur texten på ett positivt bemötande av en pojke när han har klätt ut sig i 

klänning. Femtiofem procent av eleverna har noll poäng på denna uppgift. Många 

beskriver hur ett sådant positivt bemötande har gått till, men enligt 

bedömningsanvisningarna ska ett fullständigt svar inkludera även när den korrekta 

situationen var för det positiva bemötandet.  

 

Tabell 5. Att dra enkla slutsatser. Uppgift 1, 8, 15 och 18 och jämförelse mellan 

skolorna av andel elever som fått noll poäng 

 

Uppgift 8: dra enkla slutsatser (tabell 5 ovan) visar att 78 procent av 

informanterna på skola G inte klarade uppgiften, som baseras på ett utdrag ur en 
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ungdomsroman, Den perfekta vännen av Jonas Karlsson. Kapitlet heter 14 

februari. Texten handlar om alla hjärtans dag på en högstadieskola då det delas ut 

rosor från hemliga beundrare. Uppgiften är att förklara varför Peter tycker att 

mattelektionen är ”angenämt enformig”. Uppgiften är komplex och frågan är 

abstrakt och som gjord för att missförstås, då eleverna ska förstå och koppla ett 

positivt adjektiv som angenämt, till något trist och tråkigt som en enformig 

mattelektion.  

 

I bedömningsanvisningarna står det att svaret ska innehålla att alla tänker på annat 

en stund/att allt är som vanligt/eller att uppståndelsen med rosorna glöms bort. 

Flertalet eleverna har betonat i sina svar att mattelektionen är likadan som den 

alltid brukar vara, eller att den är tråkig men att Peter gillar den, vilket har gett noll 

poäng. Av kontexten kan man urskilja att elever har svårt att koppla en 

mattelektion och ekvationsuträkningar med ordet ”angenämt”. Därför kretsar deras 

svar kring enformigheten, mattelektionen och ekvationer. 

 

Provets två läsförståelseprocesser som elever visat sämst resultat på, är att dra 

enkla slutsatser, (uppgift 8) och att granska och värdera. Uppgift 9 - att granska 

och värdera resulterade i att 78 procent av eleverna fick noll poäng. På skola G 

var det ingen av informanterna som klarade uppgiften och på skola K var det 

endast 45 procent som svarade rätt.  

 

Uppgift 9 (se tabell 6) bygger på samma text som nämns i stycket ovan, utdrag ur 

ungdomsroman Den perfekta vännen. Frågan lyder, ”Författaren visar på ett ställe 

i texten att han är ironisk. Skriv av den mening där det framkommer”. 

Bedömningsanvisningarna ger inga kommentarer till denna fråga. Det är bara att 

rätta och ge antingen noll eller sex poäng. Flera elever har skrivit av ett stycke ur 

texten som är snarlik ironi eller har en tendens till ironi men det blir ändå noll 

poäng. Frågan kan uppfattas som en särskilt svår uppgift då den ger sex poäng och 

är formulerad utifrån en mindre detalj i den annars på åtta sidor långa novellen. 

Uppgiften och hur frågan är formulerad kan ge uppfattningen att den kan eller ska 

lätt kunna missförstås.  
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Tabell 6. Uppgift 9. Att granska och värdera. Jämförelse mellan skolorna som 

klarat uppgiften. 

 

 

 

Uppgiften 19a och 19b utgår från samma text och hänger ihop. Uppgiftens rubrik 

är ”Skönhet kommer inifrån” och utgår från en tidningsartikel skriven av en 

ungdom och handlar om plastikkirurgi. Frågan i 19a lyder, ”Hur kan begreppet 

”skönhet kommer inifrån” användas som argument mot plastikoperationer enligt 

texten?” Uppgiften ska besvaras i två led. Det som syns i elevsvaren är att 

informanterna har tolkat texten och frågan korrekt, men utelämnat det sista i 

uppgiften, nämligen att argumentera mot plastikoperationer … enligt texten. I 

bedömningsanvisningarna står det att av svaret framkommer att skönheten inte 

sitter i utseendet.  

 

         I tabellen på nästa sida (tabell 7) görs en jämförelse av skolorna och visar att hela 

68 procent av informanterna på skola G inte klarade uppgift 19a. Tio av provets 

tjugo frågor utgår ifrån läsförståelseprocessen att sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera. Tre av dessa uppgifter visade på sämre 

resultat. Uppgift 19a gav noll poäng till femtiosex procent av samtliga elever.  
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        Tabell 7. Att sammanföra och tolka. Uppgift 10, 19a och 19b. En jämförelse i  

        procent av informanter från skola K och G med noll poäng per uppgift. 

 

Uppgiften 19b är snarlik 19a och frågan lyder, ”Hur kan begreppet ”skönhet 

kommer inifrån” användas som argument för plastikoperationer enligt texten?” 

Mer är 30 procent av informanterna erhöll noll poäng på uppgift 19b, men 

samtliga eleverna i skola K klarade uppgiften. Även i denna uppgift missade 

eleverna att argumentera enligt tidningsartikelns ståndpunkt eller så kopplade de 

till texten men utelämnade att skönhet inte sitter i utseendet. 
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        Tabell 8. Att hitta efterfrågad information. En jämförelse i procent av informanter   

        från skola K och G med noll poäng per uppgift 

 

Uppgifterna 5 och 6; att hitta efterfrågad information består av flervalsfrågor och 

man ska sätta ett kryss i rätt alternativ. De är baserade på romanutdraget, Den 

perfekta vännen av Jonas Karlsson. Uppgift 13 bygger på tidningsartikeln, ”Jag 

ville sticka ut, våga synas” och handlar om att våga vara sig själv. Uppgiften är att 

hitta och skriva av ett motto ur texten som en frisör lever efter. 

 

         5.2.2 Uppgifter med bättre resultat 

Det är intressant att jämföra uppgifterna som eleverna hade svårigheter att klara av 

med uppgifterna där eleverna fick bättre resultat. Beror det på uppgiftens karaktär 

och läsförståelseprocessen? Vissa av nationella provets uppgifter ska svaras i flera 

led och eleverna kan ha besvarat en sådan uppgift korrekt men enbart det ena 

ledet. Av provets 20 frågor bestod hälften av uppgifterna läsförståelseprocessen att 

sammanföra och tolka information. Samtliga informanter klarade av att få poäng i 

denna läsförståelseprocess. Frågorna är snarlika varandra då det gäller att 

identifiera och sammanföra efterfrågad information där det finns flera möjligheter. 

Texterna presenterar flera alternativ och bedömningsanvisningarna är generösa då 

poäng oftast ges i flera steg: noll, ett, två, fyra eller sex. Uppgift 2 gav full poäng 
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till samtliga informanter utom tre och uppgift 3 gav max poäng till 67 procent av 

informanterna.  

 

Informanter från skola K hade max poäng fyra i två uppgifter inom 

läsförståelseprocessen att sammanföra och tolka information; uppgift 11 och 19b. 

Uppgift 11 bygger på romanutdraget Den perfekta vännen av Jonas Karlsson. 

Enligt bedömningsanvisningarna är frågan tvådelad och för att få högst poäng 

måste båda leden finnas med i svaret. Uppgiften bedöms med noll, två eller fyra 

poäng.  

 

Uppgiften 19a och 19b visades tidigare i tabell 7. Här är det stor skillnad i 

resultaten mellan informanterna från skola G och skola K. Uppgifterna ger endast 

0 eller 4 poäng och lyder:  

 

19. ”Skönhet kommer inifrån” heter det. 

       a) Hur kan argumentet ”skönhet kommer inifrån” användas som argument mot   

           plastikoperationer enligt texten?  

       b) Hur kan begreppet ”skönhet kommer inifrån” användas som argument för  

           plastikoperationer enligt texten? (Uppgifts- och svarshäfte, 2013:9). 

 

Det kan tyckas märkligt att resultaten så markant skiljer sig åt, trots att frågorna 

nästan är identiska. Det som kan göra uppgiften 19b lättare att förstå är att 

tidningsartikeln om plastikoperationer propagerar för plastikoperationer och 

anklagar motståndarna till plastikoperationer. När eleverna ska basera sina 

argument på texten kan det bero på att det i tidningsartikeln förekommer flera 

synpunkter och åsikter som gynnar argumenten för för. De har alltså flera 

alternativ att välja mellan. Bedömningsanvisningarna presenterar dessutom flera 

alternativ till godtagbara svar för 19b, vilket gör det lättare för den bedömande 

läraren. 

 

5.2.3 Jämförelse mellan skola G och skola K  

I denna jämförelse mellan informanternas resultat från två skolor - kan det vara på 

sin plats att påminna om att även om eleverna som ingår i denna undersökning kan 
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tala andra språk och kan ha andra nationaliteter - erhåller de undervisning och 

bedöms utifrån kursplanen för svenska. Informanternas resultat i de båda skolorna 

skiljer sig dock åt. Eleverna från skola K visar bättre resultat på arton av 

läsförståelseprovets tjugo uppgifter. I denna studie ingår det inte några elever som 

har SVA- svenska som andraspråk, men i båda skolorna ingår elever med olika 

nationella tillhörigheter och andra modersmål, främst engelska, persiska, kurdiska 

och arabiska. I skola K är samtliga elever flerspråkiga och talar svenska och 

engelska. Deras språkliga förmåga i engelska är mycket hög. Flera av dessa elever 

anser sig ha två modersmål – både engelska och svenska, enligt deras 

undervisande lärare i svenska. Vissa av dessa elever har även ett tredje språk som 

till exempel talas i hemmet.  

 

I skola G ingår det en del elever med kunskaper i ett annat språk. De är dock födda 

i Sverige och undervisas i svenska, inte svenska som andra språk. Flera hade alltså 

ett annat språk i hemmet men samtliga hade börjat sin skolgång i lågstadiet som en 

vanlig svensktalande elev. Nationella provets uppgift 9, där samtliga informanter i 

skola G fick noll poäng, klarade 45 procent av informanterna i skola K att svara 

rätt. Uppgift 15 i läsförståelseprocess att dra enkla slutsatser visade skola G bättre 

resultat än skola K. Uppgiften bedöms med noll, två eller fyra poäng och baseras 

på texten ”Jag ville sticka ut, våga synas”. Eleverna ska redogöra för vilka två 

olika förhållningssätt till utseende det finns i samhället enligt personen i texten. 

Innehållet i texten visar klart flera beskrivningar eller omformuleringar på dessa 

två sätt. Samtliga informanter har lyckats hitta något förhållningssätt till utseende 

enligt texten och erhållit poäng. Uppgift 2 skiljde skolorna sig åt med bara en 

poäng, skola G 16 poäng och skola K 17 poäng av 18 möjliga, vilket kan tolkas 

som en förhållandevis enkel uppgift. 

 

  

5.3 Vad som har bedömts och hur 

Läsförståelseprovets uppgifter bedöms med olika poäng. Nio av de tjugo 

uppgifterna poängsätts med bara två variabler, antingen noll och antingen två, fyra 

eller sex poäng. Alltså behöver eleven skriva ett fullständigt rätt svar och får noll 

poäng för nästan rätt. Nästan rätt innebär att det saknas en detalj, eller att svaret 

har betonats lite annorlunda. Fem av dessa nio uppgifter: fråga 5, 6, 10, 16 och 17 
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är dessutom kryssfrågor med flervalsuppgifter, där man skall sätta ett kryss för rätt 

förslag eller alternativ. Uppgifterna 5, 6, och 16 ger två poäng för rätt kryss men 

uppgift 10 och 17 ger fyra poäng för ett kryss i rätt ruta. Det kan tyckas många 

poäng för bara ett kryss.   

 

De två uppgifter som elever visat sämst resultat på, uppgift 8 och uppgift 9, testar 

läsförståelseprocesserna att dra enkla slutsatser och att granska och värdera. På 

uppgiften 8 fick 61 procent av samtliga informanterna noll poäng och uppgiften 9 

resulterade i att 78 procent av informanterna fick noll poäng. Båda uppgifterna 

bygger på ett romanutdrag. Uppgift 8 är svår då det gäller att tolka abstrakta 

motsatser och sarkasm, samt dra en slutsats av det abstrakta. 

Bedömningsanvisningarna anger att uppgiften kan ge noll eller fyra poäng och 

kommentarerna för hur elevsvar bör bedömas är knapphändiga. Det gör att 

bedömande lärare behöver tolka elevsvar.  

 

Uppgift 8 handlar om att eleven ska förklara varför en karaktär i romanutdraget, 

vid namn Peter, tycker att mattelektionen är ”angenämt enformig”. Exempel på 

svar som bedömningsanvisningarna ger noll poäng till är: ”… för att 

mattelektionen är både trevlig och tråkig/…/ eller /…/att den är enformig på ett 

positivt sätt /…/ eller /…/för att läraren pratar om tråkiga ekvationer när alla har 

rosor i tankarna…” (Skolverket, 2013, Bedömningsanvisningar, delprov B, s.9). 

Två informanter i skola K har fått fyra poäng var, trots att deras svar inte är 

formulerade enligt bedömningsanvisningarna, vilket betyder att dessa två elever 

borde ha fått noll poäng vardera.   

 

Uppgift 9 frågar efter ironi och de flesta informanter har svarat med ironiska 

exempel ur texten. Det som majoriteten av informanter har missat är att granska 

frågan noggrant, nämligen att visa på ett ställe i texten där författaren är ironisk. 

Istället har informanterna skrivit exempel på när Peter, hans kompis eller andra 

personer är ironiska. Att bedöma läsförståelse utifrån uppgift 9 tycks knepigt då 

ironi som begrepp kan vara svårtolkat och att flertalet informanter har misstolkat 

frågan. Det är förståligt att frågan misstolkats då eleverna fokuserar på 

textinnehållet. Det stycke som uppgift 9 i bedömningsanvisningarna menar är 

ironi behöver inte tolkas som ironi. Textavsnittet är tvetydigt och dunkelt.  
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Att kunna läsa/tolka in ironi är en kognitiv förmåga, har att göra med en individs 

mognad och är en process. Att basera läsförståelse på en fråga om ironi kan därför 

tyckas tveksamt då vissa elever är i olika mognadsstadier. Läsförståelsen kan vara 

god även om en elev är omogen. Läsförståelseprovet har tre uppgifter som kan ge 

noll eller sex poäng och att misstolka ironi i uppgift 9 kostar sex poäng.     

 

Uppgift 18 grundar sig på en debatterande tidningsartikel om plastikoperationer 

där man ska förklara skillnaden mellan plastikkirurgi på grund av estetiska eller 

medicinska skäl. Av antal rader som finns i provhäftet förstår man att svarat ska 

vara utförligt. Skola G har fått en strängare bedömning och överlag gett lägre 

poäng jämfört med skola K.  

 

Flera elever har svarat enligt bedömningsanvisningarna, det vill säga förklarat vad 

både medicinsk och estetisk plastikkirurgi är. Eleverna menar och skriver rätt, men 

har ett taffligt eller enkelt sätt att skriva och därmed fått enbart två eller noll 

poäng. Sex informanter i skola G borde ha fått åtminstone två poäng enligt 

bedömningsanvisningarna och fyra informanter borde ha fått fyra poäng. En elev i 

skola G har svarat exakt ordagrant enligt bedömningsanvisningarna men fått noll 

poäng. I dennes fall hade det avgjort skillnaden mellan att få betyget E istället för 

F i sammanräkningen på resultatprofilen och läsförståelseprovet.  

 

Uppgifterna 19a och 19b var svårbedömda. Bedömningsanvisningarna lämnade 

mycket utrymme till tolkningar. Förutom att lärare bedömde elevernas svar olika 

finns det frågor kring uppgiften som sådan. Frågan var uppenbarligen 

problematisk, flera informanter resonerade kring plastikoperationer, men missade 

antingen att argumentera enligt textens/tidningsartikelns ståndpunkt eller så 

kopplade de till texten men utelämnade att skönhet inte sitter i utseendet. För de 

flesta eleverna var det helt enkelt för många detaljer att hålla reda på i en och 

samma uppgift. Här kan man också fråga sig hur läsförståelsen bedöms utifrån att 

eleverna ska skriva en argumentation. Det som lärare i denna uppgift kan uppfattas 

bedöma är huruvida eleverna har komponerat en välformulerad resonerande text.   
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Det som framstår vid en granskning av läsförståelseprovets poängsättning är att 

hur uppgifterna värderas i poäng får en avgörande betydelse för slutpoängen och 

betyg i resultatprofilen och på nationella provet i svenska. En elev kan erhålla 

poäng eller missa höga poäng på grund av väldigt små marginaler. Vissa uppgifter 

ger till exempel bara antingen noll eller fyra poäng utan något mellanting, som 1, 

2 eller 3 poäng. Av provets 20 uppgifter är tio av uppgifterna inom 

läsförståelseprocessen att sammanföra och tolka information. Sju av dessa tio 

uppgifter ger poäng i flera steg. Det innebär att elever har en större chans att visa 

sin läsförståelse i dessa uppgifter och få några poäng. Som tidigare nämnts gav 

uppgift 9 endast 6 eller 0 poäng. Uppgifterna 8 och 17 gav antingen 4 eller 0 

poäng. Frågan är om läsförståelsen verkligen kan bedömas utifrån att antingen 

sätta ett kryss rätt, eller att kunna visa att man förstår sarkasm eller ironi. Det 

verkar inte till fullo relevant eller åldersadekvat. Missar en elev två, tre uppgifter 

av denna dignitet når de inte upp till de högre betygen, även om de har god 

läsförståelse. 

 

  

         5.4 Intervjuer med lärare 

I detta avsnitt presenteras vad lärare har sagt vid intervjutillfällena samt vad några 

har antecknat inför intervjun eller i efterhand kompletterat via epost. När lärare 

nämns i detta avsnitt rör det sig om de sex lärare från skola G och skola K, och 

som deltagit i studiens intervjuer. Intervjuerna med lärarna har kretsat kring 

följande frågor: 

 

 Hur arbetar man med läsförståelse? 

 Hur bedöms läsförståelse? 

 Hur förbereds elever inför nationella prov? 

 Hur arbetar man med formativ bedömning och återkoppling? 

 Bedöms läsförståelse likvärdigt 
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Samtliga lärare som ingår i denna undersökning arbetar medvetet med 

läsförståelse och har oftast sin pedagogiska utgångspunkt i skönlitteratur, men 

även andra texttyper, såsom texter i dagstidningar: debatterande artiklar, 

insändare, krönikor och reportage. Främst eftersom att det är just dessa som ingår i 

nationella provets texthäfte. Det framkom att lärarna uppfattar läsförståelse som 

bland det allra viktigaste i svenskundervisningen, men också att man upplever en 

otillräcklighet eller begränsning av att inte kunna arbeta med läsförståelse på ett 

tillfredställande sätt. Flera lärare uttryckte att skolan behöver arbeta medvetet med 

läsförståelse i alla ämnen. Det finns en frustration över att inte hinna med, att det 

är svårt att bedöma läsförståelse på andra sätt än skriftligt och att det därför är en 

särskild utmaning att stötta, hjälpa och engagera de tystlåtna och i synnerhet de 

skrivsvaga eleverna som kräver mera tid och stöd. De hamnar lätt ”i bakgrunden” 

och får därmed inte den pedagogiska vägledning de har rätt till.  

 

          5.4.1 Hur arbetar man med läsförståelse? 

”Jag arbetar med läsförståelse hela tiden, det genomsyrar allt.” Läraren i fråga 

använde främst skönlitteratur och läromedel i svenska, tidningar, filmer och 

material från skolverket samt gamla nationella prov. Lärarna i skola K och G 

utgick från samma läromedel i svenska, Ess i svenska, men båda skolorna var på 

väg att köpa in nytt läromedel som kunde kopplas till den nya läroplanen, Lgr11.  

Lärarna i skolan K hade fler planerade aktiviteter kring läsning som till exempel 

regelbundna bokprat, då elever läser tillsammans och samtalar i mindre grupper 

om det man läst.  

 

Lärarledda aktiviter var vanliga hos de intervjuade, där eleverna bland annat fick 

ställa frågor till texten, söka efter metaforer, liknelser, ovanliga eller speciella ord 

och begrepp. Eleverna fick fundera över hur författaren hade skrivit, vem var 

berättarrösten, de fick identifierade teman och budskap och sedan koppla till den 

egna upplevelsen eller erfarenheten.   

 

Lärare i skola K nämnde att de lät elever skriva analyser, sammanfattningar och 

recensioner utifrån olika typer av texter. En lärare menade att det var viktigt att 

varva läsning med skrivuppgifter hela tiden. En lärare i årskurs 9 från skola K 
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berättade att man läst Mark Zusaks, Boktjuven och att eleverna fått skriva 

loggtexter för varje avsnitt.    

 

Ingen lärare hänvisade till om de medvetet arbetade utifrån 

läsförståelseprocesserna, ”de finns på något sätt i bakhuvudet”, menade en av 

dem, ”för de dyker upp inför nationella proven, när man ska bedöma och 

betygsätta”. Det som flera lärare menade styrde undervisningen var 

kunskapskraven i svenskämnet. Samtliga lärare uttryckte att de var måna om att 

eleverna skulle erbjudas möjlighet att visa sina förmågor utifrån dessa. Men lärare 

i båda skolorna var av den uppfattningen att man läste mycket. I skola K läste man 

ofta högt tillsammans, varje vecka året runt, och diskuterade om texterna. Lärare 

från skola G hade sällan gemensam högläsning.  

 

Eleverna i skola G fick romaner eller texter ur antologier att läsa, mest på egen 

hand för att därefter gemensamt diskutera texterna i klassen, samt skriva 

textanalyser och recensioner. Lärare i skola G visade filmer och diskuterade 

utifrån det ”vidgade textbegreppet”, alltså att en film eller sång är också en text. 

De arbetade med filmens budskap, teman, den dramaturgiska kurvan och eleverna 

skrev filmanalyser.  

 

          5.4.2 Hur bedöms läsförståelse? 

Att bedöma läsförståelse var något som lärarna sa att de främst bedömde skriftligt. 

Det vill säga, genom skriftliga texter, att låta elever skriva recensioner, svara på 

frågor, skriva reflektioner eller läslogg. Fem lärare använde olika diagnostiska 

material… ”det är svårt att komma ifrån att läsförståelse oftast bedöms 

skriftligen.” och ”det är inte rättvist för de skrivsvaga eleverna.” Därför försökte 

de flesta genomföra diskussioner och samtala kring texter. Men det uttrycktes hur 

problematiskt det är att bedöma samtal. Samtliga lärare upplevde att de hade 

svårigheter att förklara hur de bedömer elevers läsförståelse, förutom att det främst 

grundas på en skriven produkt. 

 

 I skola K sa lärare att de har fortlöpande diskussioner om texter och att det var 

mycket som kunde komma fram i dessa samtal och lektioner och som de inte 
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trodde hade kunnat uttryckas om eleverna varit tvungna att skriva. ”Eleverna 

sporrar varandra, de går in i detaljer och tar flera varv i texten.”  ”Att bedöma 

läsförståelse tar tid, och vi behöver ge det tid. Eleverna behöver feedback så att de 

kan stärkas i sin självkänsla att de har förstått, att de kan, att de är har bra och 

kloka tankar.”   

 

          5.4.3 Hur elever förbereds inför nationella prov? 

De nationella proven förbereddes både lika och olika i skola K och G. Alla lärarna 

i denna studie lät elever få testa gamla nationella prov och material från 

skolverket. Men vilket ytterligare material som erbjöds eleverna och hur mycket 

tid som fokuserades på förberedelser skilde sig åt. Två lärare, en från skola G och 

en från skola K, började medvetet förbereda eleverna i årskurs 8 genom att 

systematiskt gå igenom de olika texttyperna: beskrivande, berättande, utredande 

eller argumenterande. 

 

En lärare hade ett läromedel, utvecklat för just läsförståelse och följde det 

materialet. En annan arbetade med längre projekt och utgick ifrån elevernas 

intressen och förberedde endast kort tid innan själva provet. Samma lärare menade 

också att det saknas läromedel som motsvarar hur man arbetar med läsförståelse i 

nationella provet. ”Man arbetar ju inte så med texter och litteratur som det 

presenteras i nationella prov. Det skulle vara tråkigt och inte kännas 

meningsfullt”. Denne lärare syftade på att elever ska läsa en text och sedan svara 

på frågor.  

 

I skola G byttes lärare i svenska flera gånger under läsåret 2013, och även tidigare, 

mellan årskurs 8 och 9. Därmed saknade eleverna en kontinuitet i undervisningen, 

och lärare hann inte lära känna eleverna ordentligt. Eleverna i skola K hade haft 

samma lärare sedan årskurs 7. En lärare från skola G uttryckte ett bekymmer om 

att många elever inte fick den uppbackning och stöd hemifrån som vore önskvärt. 

Denne syftade på elever där föräldrarna har begränsade kunskaper i svenska.  

 

Båda skolorna bedrev undervisning i svenska som andra språk men ingen av lärare 

i denna undersökning undervisade i just svenska som andra språk. Däremot ansåg 
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en lärare i skola G att flera elever borde undervisas i svenska som andra språk.  

Denna menade att elever har goda kunskaper i svenska språket, men kunde ha 

föräldrar som inte behärskade svenska och att detta kunde ha en inverkan i 

elevernas språkutveckling. ”Det finns nyanser i språket som kan uppfattas 

annorlunda” och att resultaten vid de nationella proven i läsförståelse skulle se 

annorlunda ut om vissa elever bedömdes utifrån kriterierna för svenska som andra 

språk, menade läraren. I princip är kunskapskraven desamma, förutom att det finns 

en generösare syn på bedömningen och att man tar hänsyn till språkliga strategier. 

Vidare uttryckte denna lärare att skiftande resultat i skolan kan bero på annat, som 

till exempel studievana, läsvana eller utbildningsnivån hos föräldrarna.  

 

En lärare i skola K förklarade att det kändes angeläget att tona ner kraven och 

hetsen kring nationella prov. ”Vi har elever med mycket höga ambitioner och en 

del kan bli så stressade av alla prov […] det är ju så mycket annat som är viktigt 

för eleverna att förstå och hantera. Vi jobbar med språkets alla delar. Jag lägger 

inte stor vikt vid att proven kommer. Vi jobbar på i lugn takt med kursplanen och 

sen förbereder jag dem när tiden är inne. Då ska de inte vara överrumplade utan 

känna sig trygga och lita till sin egen förmåga”.  

 

         5.4.4 Formativ bedömning och återkoppling av läsförståelse   

Lärarna i skola G hade ett system för bedömning med matriser, där även eleverna 

fick göra självskattning regelbundet. I matriserna nämns många förmågor och det 

som är kopplat till läsförståelse är att: eleven kan läsa med flit samt välja och 

använda lässtrategi, göra sammanfattningar, tolka och resonera, dra slutsatser, 

ge omdömen om textens innehåll, söka, välja ut och sammanställa information 

samt kritiskt granska den. Ett par av de intervjuade lärarna erkände besviket att de 

alltför ofta försummade att gå in på vad lässtrategi är. ”Man bara tar för givet att 

de läser […] det har hänt att elever har kommit fram efter nian och berättat att de 

aldrig läste boken.”  

 

Beträffande nationella prov var samtliga lärare överens om att det var svårt med 

formativ bedömning – svårt att hinna återkoppla. Man förmedlade bara resultaten. 

Vårterminen är hektisk, många prov och gymnasieval. Nationella prov ligger så 
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pass sent och efter att proven är rättade och bedömda återstår det inte många 

lektioner. ”Om allt har gått bra blir man klar med rättningen, sammanställningen 

och rapporteringen vid påsk, om påsken är sen.” Eleverna får bara titta på 

provresultaten och det faktum att de är belagda med sekretess försvårar en 

formativ bedömning. ”Man visar resultatprofilen och eleverna är helt inriktade på 

att veta vilket betyg de fått, inget mera.” ”Själva tidsåtgången av 

provgenomförandet – och idag då de muntliga proven är mera omfattande och 

tidskrävande – plus samrättningsdagarna och att dokumentera resultaten i den 

digitala betygskatalogen – gör att man känner att man inte kan uppehålla sig mera 

kring det här hur länge som helst. Det kvarstår många andra arbetsområden och 

uppgifter i svenskämnet. Det blir för stort fokus på prov.”        

 

         5.4.5 Bedöms läsförståelseprovet likvärdigt?  

Rättningen och bedömning av nationella prov gjordes gemensamt i båda skolorna 

vid två tillfällen på så kallade samrättnings- eller sambedömningsdagar. 

Samrättningsdagar var främst för att rätta och bedöma läsförståelseprovet och 

sambedömningsdagarna var ämnade åt nationella provets uppsatsskrivning. Alla 

var överens om att samrättningsdagarna innebar en stor förbättring för att nå 

tydlighet i bedömning, utifrån att” även bedömningsanvisningarna är 

tolkningsbara.” Alla lärarna var även överens om att detta ökade likvärdighet. Men 

det förekommer ändå avvikelser i bedömningar och detta var lärarna medvetna 

om. ”Vissa uppgifter och frågor är otydliga och kan lätt missförstås. Vi är inte 

alltid heller helt överens!”  

 

Samtliga var eniga om att provet inte bedöms likvärdigt. ”Trots 

bedömningsanvisningar finns det ändå oklarheter därför att man ändå behöver 

tolka, och vems tolkning är rätt? Den som har starkast röst eller har jobbat längst? 

[…] Det finns mängder med oklarheter och följaktligen måste elevsvar tolkas. […] 

Mängden prov att rätta är långt fler än vad man hinner med på två dagar…” och 

samtliga lärarna måste klara av en stor del av bedömningen på egen hand, utan den 

gemensamma diskussionen. Då kunde det, enligt flera lärare, bli fråga om 

godtycklig bedömning eller att man bedömer generösare eftersom man känner sina 

egna elever, vilket skulle vara till deras fördel.  
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Lärare uttryckte också att det aldrig kan bli tal om likvärdighet när eleverna 

förbereds olika och har helt olika förutsättningar, arbetssätt och metoder. Att 

läsförståelseprovet 2013 endast hade 60 minuter till genomläsning av provets 

texthäfte uppfattade lärarna som negativt men förstod att det kunde öka 

likvärdigheten då alla elever får lika ”försämrade villkor och förutsättningar”. 

Nästan alla lärarna menade att endast 60 minuter till genomläsning av provets 

texthäfte var sämre för eleverna, även om det innebar ökad likvärdighet för 

lärarnas bedömning. ”De behöver ju få tid till att reflektera och att sova på saken 

[…] Inte är det rätt att ta ifrån eleverna den värdefulla förberedelsen, att få pröva 

och bolla sina idéer och tankar med andra!” En lärare var mera inställd på att 

villkoren var lika för alla – och eftersom det är nationellt prov så behöver det vara 

så.  

 

         5.4.6 Tankar om nationella prov i läsförståelse 

På grund av att lärarna skulle intervjuas inför denna studie uttryckte flera att de 

formulerade sina tankar om nationella prov på ett annat sätt. ”Annars är det bara 

något man gör för att det ingår i jobbet.” Flera lärare tyckte att proven har en del 

förtjänster genom att man kan se vad eleven kan och vilka förmågor de har. ”Det 

finns ju de som inte visar så mycket annars men presterar väl på nationella 

provet.” Men de flesta lärare tyckte att proven kom alldeles för sent. ”Man hinner 

inte förändra, utveckla eller förbättra …” ”Det är inte säkert att eleverna under en 

provsituation kan hitta i en text det som provmakarna tycker är viktigt.” Flera 

lärare förklarade att de i sin undervisning försöker förklara för elever att de egna 

åsikterna och vad de anser om en text aldrig kan vara ”fel”, så länge man kan 

motivera vad man tycker. Men att i läsförståelseprovet kan man ha ”fel” åsikt, 

eller tycka ”fel”.   

 

Två lärare ville kontakta Skolverket och föreslå att nationella proven borde 

komma i årskurs 3, 5 och 8 istället. Då skulle man kunna göra mycket mera utav 

det och lägga upp undervisningen på ett annat sätt i årskurs 9 när man har en 

resultatprofil för elev att utgå ifrån. ”Som det är nu hamnar allt i 
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arkiveringsskåpet. Och eleverna går vidare till gymnasiet, utan återkoppling. 

Provet fyller inte sitt syfte för vidare utveckling och lärande.” 

 

En lärare föreslog att man borde sätta ihop det muntliga provet med 

läsförståelseprovet. Utgångspunkten för det muntliga provet i svenska är olika 

texter och elevsamtalen bygger på läsförståelsen av dessa texter. Flera lärare ansåg 

att nationella provet i årskurs 9 fungerar som ett kvitto på att man är på rätt väg 

med sina betyg och fungerar främst som ett statistiskt verktyg.  

 

Lärare i både skola G och K menade att nationella provresultaten användes främst 

som en jämförelse av den egna skolans resultat och prestation med övriga skolor i 

kommunen och med hela landet. Någon djupare analys av resultat av elevernas 

prestationer gjordes inte, enligt alla lärare utom en. Denne uttryckte; ”Analys? Nej 

det hanns inte med, i så fall stannar det bara vid ett konstaterande av hur många 

elever som fått A, B, C, D, E, eller inte nått målen. Efter arkivering av resultaten 

faller allt i glömska. Tills nästa termin då en sammanställning och jämförelse av 

alla resultat, dels kommunalt, dels nationellt, visas på storskärm vid ett 

arbetsplatsmöte, för att kollegialt diskutera och analysera. Men det är ju försent, 

dessa elever har gått vidare till gymnasiet. Vad kan vi göra då?”  
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      6 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras analys och resultat av undersökningen utifrån 

frågeställningarna, vilket sammanfattningsvis kan sägas handlar om hur elever har 

presterat, hur lärare har bedömt läsförståelse och vad lärare har för syn på 

bedömning och nationella prov. Det ingår även en diskussion om undersökningens 

metod. 

 

En förändring av nationella provet i läsförståelse infördes från och med 2013 som 

innebär att provet nu ges utan tid till förberedelse. Tidigare har några lektioners 

förberedelse ingått, som till stor del ägnats åt genomläsning och samtal, vilka 

baserades på färdigt formulerade frågor kring texterna i det nationellaprovets 

texthäfte. I och med vårterminen 2013 fick eleverna läsa texthäftet först på 

provdagen. De fick läsa texthäftet under 60 minuter och efter en kort rast fick de 

med hjälp av texthäftet besvara 20 läsförståelsefrågor under upp till 140 minuter.  

 

Anledningen till denna förändring är att öka likvärdigheten, det vill säga att alla 

elever ska ha samma förutsättningar att kunna genomföra provet. Att utesluta 

förberedelsetid till ett läsförståelseprov stämmer illa med teorierna om 

läsförståelse, eftersom det bygger på att just förbereda, samtala, interagera och 

reflektera tillsammans - att bedömningen av läsförståelse behöver ”vila på teorier 

om läsförståelse” (Westlund, 2013:5). Som Lundahl (2011) uttrycker det, man 

mäter elevers stresstålighet och dagsformen.  

 

Provmakarna har prioriterat likvärdighet beträffande förberedelse, men är det då 

verklig läsförståelse som bedöms? Idag saknas det ett läromedel eller material som 

stöd att urskilja och återskapa kvalitéerna som ryms i de nationella proven 

(Jönsson, 2010). Vad som bedöms är till viss del läsförståelse, men framförallt 

elevers skrivförmåga vilket inte gynnar de skrivsvaga. Det säger inte mycket om 

deras läsförståelse.  
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        6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna undersökning som handlar om bedömning av läsförståelse på 

nationella prov i svenska, vad som bedöms och hur, har sina begränsningar. En 

fullständig undersökning av bedömning av elevers läsförståelse skulle även kunna 

ha innehållit en textanalys av bedömningskriterierna samt en analys de förevisade 

elevexemplen i bedömningsanvisningarna. Detta för att ännu närmare granska 

olika variationer i lärares bedömning. En mera omfattande undersökning, med 

flera elevinformanter, hade även tydligare kunnat visa hur elever klarar de olika 

läsförståelseprocesserna samt ökat tillförlitligheten.  

 

Om de intervjuade lärarna hade kunnat redogöra för sina egna bedömningar i 

specifika nationella prov skulle man ha kunnat ringa in lärarnas diskrepanser i 

bedömning. Nu befann sig intervjuerna på en mera generell nivå. I denna 

undersökning intervjuades en del lärare som inte bedömde 2013 års nationella 

prov. Eftersom det inte finns någon notering eller dokumentation över vem som 

har gjort eller är ansvarig lärare för en viss bedömning av elevers resultat, finns 

det obesvarade frågor kring bedömning. Lärare rättar väldigt många prov och 

minns inte vilka prov de har rättat och bedömt på samrättningsdagarna. Det är inte 

självklart att de rättar de egna elevernas prov. Det vore värdefullt att förstå, i varje 

specifik uppgift på läsförståelseprovet, hur de tänkte kring varje uppgift och 

elevernas svar.     

 

 

        6.2 Diskussion av resultat 

När lärare delar ut nationella prov i svenska återstår det inte mycket tid eller 

lektioner att kunna ge rätt stöd till ökat lärande. Lundahl (2011) talar om 

återkoppling, var eleven står och vad som behöver göras för att nå eftersträvade 

mål. Nationella provet kommer på vårterminen i årskurs 9, och det är idag mycket 

tid som går åt till både genomförandet av proven och tid för bedömning av proven. 

I en del kommuner kallas lärare till samrättnings- och sambedömningsdagar då 

den reguljära undervisningen sköts av vikarier. Som sagt, det finns inte mycket tid 

för att nationella proven ska kunna ha ett formativt syfte.  
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Återkoppling är inte bara att förmedla kunskap om resultat. Det som gör 

återkoppling problematiskt är att de nationella proven är belagda med sekretess 

och försvårar därmed möjligheten att de ska fungera som stöd för framåtsyftande 

fortsatt lärande och vara formativa, trots att Skolverket förmedlar att de kan och 

bör ha detta syfte.  

 

Lärare behöver vara bedömningskunniga och förstå varför vissa elever har 

problem. Det är viktigt att en lärare känner sina elever. Skola G hade flera 

lärarbyten i svenskämnet under årskurs 7-9 och det påverkade elevernas 

prestationer. Slutsatsen av denna undersökning visar att både förberedelserna inför 

provet och bedömning av elevernas prestationer inte är likvärdiga. Lärare behöver 

vara likvärdiga i sin bedömning – men om de inte är det i sin undervisning är 

skolan inte likvärdig (Westlund, 2013:11). Bedömning ska främst vara 

framåtsyftande för lärandet och det är den bedömning som gör att man kan 

förvänta sig att elever kan nå högre resultat (Westlund, 2013:283). De intervjuade 

lärarna var helt eniga om denna fråga – att de nationella proven kunde användas 

formativt – om det bland annat fanns tid.  

 

Man kan fråga sig varför det skiljer sig så mycket åt i skola K och skola G. 

Elevernas resultat och betyg var betydligt högre i skola K än resultaten hos 

eleverna i skola G. Elevernas övriga språkkunskaper varierade. I skola K hade 

man oftare muntliga aktiviteter kring texter och lärarna hade färre elever att 

förhålla sig till. Samtliga elever i skola K var tvåspråkiga och undervisades i 

engelska på en högre nivå. Utifrån intervjuerna fanns det en outtalad förväntan 

från föräldrarna att deras barn skulle prestera väl. Det var därför de hade placerat 

sina barn i en skola med avancerad engelska. I skola G talade ett stort antal elever 

ett annat språk i hemmet men samtliga elever bedömdes utifrån kunskapskraven i 

svenska.  

 

Av de 16 informanternas nationella prov i läsförståelse förekom det många 

avvikelser i bedömning. Av provets mera omfattande uppgifter, där de skulle 

göras i flera led, förekom både tydliga och frekventa diskrepanser i lärarnas 

bedömningar. Att resultaten skilde sig markant åt kan även ha att göra med 

elevernas språkliga förmåga, föräldrarnas kunskaper i svenska, deras 
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utbildningsnivå och andra faktorer kring språk, kultur och tradition. Det finns en 

allmän diskussion bland svensklärare, enligt de intervjuade lärarna i denna 

undersökning – och den blir aktuell vid nationella provets samrättningsdagar. 

Denna diskussion handlar om huruvida elever bör undervisas och bedömas utifrån 

kunskapskraven och kriterierna i svenska som andra språk för att de talar ett annat 

språk i hemmet.  De intervjuade lärarna i denna undersökning hade olika åsikter 

om detta.  

 

Elever i de båda skolorna hade arbetat med läsning på olika sätt. Westlund 

(Westlund, 2013), understryker att vi måste definiera vilken läsförståelse våra 

elever skall uppnå och hur dessa mål ska infrias genom en explicitgjord och 

vägledd läsförståelseundervisning. Det förekom skillnader i hur eleverna i skola G 

och skola K hade arbetat med texter, skönlitteratur och läsförståelse. Utifrån 

lärarintervjuerna läser elever mest texter och gör uppgifter i efterhand, men att 

vägleda själva läsningen verkar mera sällan eller aldrig förekomma. Att samtala 

om en text, stanna upp och tillsammans reflektera, att diskutera utifrån olika 

perspektiv och frågeställningar är grunden för all läsförståelse.  

    

Det är problematiskt att läsförståelse enbart bedöms skriftligt. Flera elever erhöll 

olika poäng trots korrekta svar och en elev fick noll poäng trots att svaret var rätt. 

Detta får förödande konsekvenser för en individ när denne ska söka vidare till 

gymnasiet. Oavsett vad det beror på, den mänskliga faktorn eller diskrepanser i 

bedömning, är det inte acceptabelt. Elever som hade skrivit mera kortfattade eller 

avskalade svar på en uppgift, erhöll lägre poäng än elever med längre och 

utförligare svar. På vilket sätt kan man uppfatta och bedöma graden av 

läsförståelse utifrån hur en elev har skrivit även om svaret är korrekt? Elevernas 

förutsättningar att redogöra för läsförståelse blir därför missvisande (Lundahl, 

2011). Bedömningen av läsförståelse ter sig osäker och begränsad om den enbart 

baseras på hur en uppgift är besvarad. Nationella prov i läsförståelse behöver ge 

elever optimala förutsättningar att visa sin förmåga. Därför borde provet 

kompletteras med samtal, diskussion och reflektion.  

 

Efter genomläsningen av provets texthäfte, elevsvar och 

bedömningsanvisningarna samt lärarnas bedömningar, är det min uppfattning att 
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proven är orättvisa. Det verkar som om ett par frågor är knepigt formulerade för 

att sätta dit elever, som slamkrypare, gjorda för att lätt kunna missförstås. Dessa 

frågor verkar inte ha som syfte att mäta eller bedöma läsförståelse, utan snarare 

pröva elevers uppmärksamhet kring detaljer. Samtliga lärare som intervjuades 

menade att om de själva genomförde provet skulle de inte klara av dessa uppgifter. 

Ett återkommande fenomen är att elever har förstått innebörden i texten men 

missförstått hur uppgiftens fråga är formulerad. Skälet till detta kan vara 

dagsformen, att man är nervös eller stressad på grund av provsituationen och det 

behöver inte bero på sämre läsförståelse.  

 

Många uppgifter på provet bedömdes och poängsattes på ett sätt som gör att man 

kan erhålla många poäng genom en liten prestation eller missa många poäng på 

grund av en missuppfattad fråga. Detta är missvisande när det gäller själva 

förmågan läsförståelse och läsförståelseprocesserna. Det är tveksamt om det går 

att kunna urskilja huruvida elever har lättare eller svårare för vissa 

läsförståelseprocesser eller om resultaten beror på hur en uppgift poängsätts och 

vad det är för typ av uppgift.  

 

Elevernas förmåga att klara de olika läsförståelseprocesserna varierade. Det verkar 

som att om en uppgift ger flera poäng och att det finns flera alternativ presterar 

eleverna bättre. Läsförståelseprocessen att sammanföra och tolka hade uppgifter 

formulerade på detta sätt och här presterade eleverna bäst. Den svåraste uppgiften 

visade sig vara inom läsförståelseprocessen att granska och värdera. Det tycks 

som att elevresultaten avgörs på hur uppgiften är formulerad och när en uppgift 

har flera steg. Elever som lyckas nå högre resultat på läsförståelseprovet har visat 

att de kan skriva och formulera sig i flera steg, det vill säga, granska, tolka, 

resonera, jämföra och koppla samman i en och samma uppgift. Bedömningen är i 

vilket fall inte likvärdig.  

 

Vad nationella provet i läsförståelse har kunnat bedöma kan tolkas i hur väl elever 

klarar en provsituation, hur väl de kan förstå provets uppgifter och om de har 

förstått en text. Informanterna från de två skolorna i denna undersökning har klarat 

nationella provet med varierande resultat. Läsning är den svåraste förmågan att 
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bedöma och det behövs flera bedömningsinstrument. Läsförståelse är ett 

tillämpningsområde och inte ett skolämne (Westlund, 2013).  

 

Provet verkar främst bedöma och mäta vad elever visar genom hur de har skrivit 

men inte nödvändigtvis mäta deras läsförståelse. Provtillverkarna (Skolverket, 

2013 C) menar att läsförståelse endast ska dokumenteras skriftligt. Forskning 

(Keene & Zimmermann, 2003), lyfter fram betydelsen av mötet mellan text och 

läsare, det vill säga att läsförståelse är en social process, men denna 

rekommenderade sociala process vid läsning är negligerad när det gäller nationella 

prov. Forskningsresultat om läsförståelse, skolans styrdokument och 

bedömningsinstrument, vardagen i skolans arbete samt synsätt hos lärare verkar 

sakna en samsyn (Westlund, 2013; Hattie, 2012).    

 

 

         6.3 Slutsats     

Hur viktigt det än är med likvärdig bedömning är det inte rimligt att elevernas 

möjlighet till goda förberedelser och chans att prestera sitt bästa får stå tillbaka för 

det ändamålet. Nationella provet i läsförståelse stämmer inte med teorier om 

läsförståelse. Undersökningens resultat visar att teorierna om läsförståelse 

stämmer, att mötet mellan text och läsare är en socialprocess (Keene & 

Zimmermann, 2003). Detta möte behöver ha tydliga men öppna ramar. Det visar 

att elever skulle behöva mera tid till förberedelse av det nationella provets 

texthäfte än 60 minuter. Att uppgifterna i provet har olika karaktär och hur de är 

formulerade, samt vilket poäng en uppgift är värd, är i vissa fall avgörande för hur 

elever kan prestera. Uppgifternas karaktär är inte ett mätbart kvitto på 

läsförståelse.  

 

Elevernas skrivförmåga påverkar hur de presterar och är en förutsättning för att de 

kan visa god läsförmåga. Goda skribenter får högre poäng och skrivsvaga elever 

har missgynnats. Lärares diskrepanser i bedömning har varit omfattande. Vid 

granskningen av 16 elevers nationella prov framkom olikheter och variationer i 

bedömning och betyg.  Bland annat hade en elev skrivit rätt svar på en uppgift 

men fått noll poäng och detta resulterade i att vederbörande fick F i betyg och blev 

inte godkänd i svenska. Andra elever fick högre poäng trots att deras svar var 
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bristfälliga. Nationella prov förefaller inte främst testa elevers läsförståelse utan 

hur de formulerar sig i skrift, men även deras kognitiva mognad. Likvärdigheten 

saknas då alltför mycket är hänvisat dels till elevers skrivförmåga och mognad, 

dels till lärarnas egna tolkningar samt tolkningar av bedömningsanvisningarna. 

 

 

        6.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behövs för att undersöka varför resultat kan skilja sig åt mellan 

skolor och klasser. I synnerhet med utgångspunkt i att den svenska skolan ska vara 

likvärdig. Eleverna i skola K undervisades i en mera avancerad engelska. Har det 

betydelse för elevernas prestationer och är det ett resultat av att förväntningarna på 

dem är höga? Lärare behöver förståelse för hur man undervisar om olika slags 

läsförståelse. Dessutom utveckla andra sätt att bedöma läsförståelse och ha ett 

gemensamt och väldefinierat kunskapsinnehåll. Detta för att nå likvärdighet och 

framgång i skolan. Hur man kan återkoppla till elever och arbeta med formativ 

läsförståelsebedömning innebär långt mera än att berätta om resultat och sätta 

betyg.  

 

Det vore önskvärt att tänka nytt kring hur och vad som ska testas och bedömas i 

nationella prov. Man skulle kunna bygga vidare på texterna som används i de 

muntliga delproven, låta elever förbereda och leda diskussioner för att därefter 

utgå från dessa samtal och diskussioner och skriva om sin förståelse av texterna. 

Helt enkelt bedöma läsförståelse om olika texter utifrån både samtal, diskussion 

och att skriva.  

 

Lärare har uttryckt att de nationella proven kommer för sent – på vårterminen i 

årskurs 9. Om själva syftet med provet ska uppnås, det vill säga, att verka 

formativt och framåtsyftande för att utveckla den fortsatta undervisningen och 

lärandet, behöver pedagoger och elever tid. Lärare har föreslagit att proven borde 

tidigareläggas, i årskurs 8. Den gemensamma uppfattningen hos lärarna i denna 

studie är att nationella provet i svenska inte har något formativt värde. Den 

gemensamma uppfattningen är även att läsförståelseprovet bara synliggör en del 

av elevers förmåga och läsförståelse.   
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Bedömningen av läsförståelse i nationella prov behöver få en tydligare samsyn. 

Man behöver utforska om nya sätt, inkluderande dagens It-teknik, för att både 

möjliggöra effektivare prov och förberedelserna kring prov. Man behöver också 

öka och säkerställa likvärdighet men även underlätta arbetsbördan för lärare vid 

rättning och bedömning. Vidare forskning skulle kunna visa hur en framåtsyftande 

formativ bedömning kan se ut och när den fungerar. Skolan behöver formativt 

utvärdera och bedöma nationella prov i läsförståelse, läsförståelseundervisning 

och formativt bedöma hur vi bedömer våra elever. Var är vi, vart ska vi och hur 

ska vi göra för att nå dit?  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor för lärare på skola G och skola k 

 

1. Berätta hur arbetar du med läsförståelse? 

2. Hur bedömer du läsförståelse? 

3. På vilket sätt använder du bedömning av elevernas läsförståelse i 

undervisningen? 

4. Hur förbereder du eleverna inför nationella prov i läsförståelse? 

5. Hur återkopplar du provresultaten till eleverna? 

6. Använder du bedömningen av nationella prov i läsförståelse formativt, det 

vill säga framåtsyftande? 

7. Upplever du att nationella prov i läsförståelse bedöms likvärdigt? 

8. Berätta hur tänker du om nationella prov i läsförståelse?  


